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تنضيــــد  إعـــادة  أو  ترمجـــة  أو  أوتصويـــر  طبـــع  وحيظـــر 
أشـــرطة  علـــى  تســـجيلـه  أو  جمـــزءاً  أو  كامـــاًل  الكتـــاب 
أو برجمتـــه علـــى  إدخالـــه علـــى احلاســــوب  أو  كاســـيت 
اســـطوانـات ضوئيــــة إال مبوافـقــــة خطيـة مــــن املـركـز  .
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A
) هيود أسلموا يف حياة النبي @ (

للدراسات  املقدس  بيت  مركز  إطاللٌة مرشقٌة وإصداٌر جديٌد من إصداراِت 
– رغم كل  ، يلقي علينا ِظالَل سريٍة عطرٍة عن جيٍل فريٍد رسَم طريَقُه  التوثيقية 

التحديات – نحو رضوان اهلل تبارك وتعاىل بإتباع دينه وسنة نبيه@.

َر اسَمُه يف سجالٍت جليلٍة مباركٍة ،  جيٌل من أهل الكتاب أويت أجره بَأْن َسطَّ
@ عن أصحاهبا )َخرُي النَّاِس َقْرين ..... ( ، نعم بإسالمِهْم ورؤيتِهْم  بُي  قال النَّ

لرسول اهلل @ ، َدَخُلو يف مجلِة الصحابِة ِرضواُن اهللِ عليهم أمجعني .

وهذا االصداُر يُمثِّل ُدعوًة رصحيًة أَلهِل الكتاِب مْن هيوِد هذا الزمان لدخول 
الذيَن دخلوا  ، دين اإلسالم بذكِر مْن سَبقُهم من أحبارهم وعظامئهم  دين احلق 
يف اإلسالم وبعِض املعارصيَن املهتديَن أمثال : ) يوسف خطاب ، وأماليا رمحن ، 

ولورا ميليل ، وريتشارد ليامن ، ومارجريت ماركوس ، وجوشن حسن ( 

ٹ ٹ چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ      ڈ  ژ  چ آل عمران
واحلمد هلل رب العاملني
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Ķ
A

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن 
سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم 

وبارك عليه.

ژ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژ 
]آل عمران: ١٠٢[.

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڦژ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 

]النساء: ١[.

ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
]األحزاب:  ٴۇژ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ 

٧٠  ـ  ٧١[.

أما بعد:
@، ورش األمور  اهلدي هدي حممد  فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن 
حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، وما قل وكفى 

خري مما كثر وأهلى، وإن ما توعدون آلت وما أنتم بمعجزين.
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وبعد: فهذا بحث مجع َمْن ورد ذكرُهم ممن أسلموا من اليهود يف عهد النبي 
@ يف املدينة، وهو يبني فيام يبني كيف أن اإلسالم ال يتعصب جلنس عىل آخر، 
فهاهم هيود أسلموا فصاروا من مجلة الصحابة }، هلم ما للصحابة من التوقري 
والفضل، واملنزلة الرفيعة يف األمة، بل إن امرأة من نساء اليهود صارت من أمهات 
@، وهي أم املؤمنني صفية بنت حيي بن  النبي  املؤمنني ملا أسلمت وتزوجها 

أخطب <، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

اليهود  من  أسلم  َمْن  ِذكر  هُيملوا  مل  أهنم  وعلامئهم  املسلمني  ملؤرخي  وُيذكر 
اعتنوا  بل  وأهله،  لإلسالم  العداوة  يكن  كان  ممن  األخرى،  امللل  من  وغريهم 
بذكرهم كل العناية، وما قرصوا يف ذلك، فرتمجوا هلم يف كتبهم ونقلوا مروياهتم، 
مهم  وما ورد عنهم ومنهم من أقوال ومواقف وأعامل، وال غرابة يف ذلك فقد علَّ

اإلسالم أنه ال فضل لعريب عىل أعجمي إال بالتقوى، و ژ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌڎ ژ ]احلجرات: ١٣[.

بل ثبت أن هلؤالء من اليهود وأهل الكتاب فضاًل وسبقًا ليس لغريهم، من جهة أهنم آمنوا 

بنبيهم ورشيعته، ثم آمنوا بمحمٍد @ ورسالته، ففي »الصحيح« عن أيب موسى > 

�آَمَن  �أَْهِل �لِْكتَاِب  ِمْن  تَْيِ َرُجٌل  �أَْجَرُهْم َمرَّ يُوؤْتَْوَن  ثاََلثٌَة   « @ قال:  أن رسول اهلل 
 ِ َقُه َفَلُه �أَْجَر�ِن، َوَعْبٌد َمُْلوٌك �أَدَّى َحقَّ �للَّ دَّ ِبنَِبيِِّه َو�أَْدَرَك �لنَِّبىَّ @ َفاآَمَن ِبِه َو�تَّبََعُه َو�صَ
بََها َفاأَْح�َصَن  �َها َفاأَْح�َصَن ِغَذ�َءَها ثُمَّ �أَدَّ َوَحقَّ َمَو�ِليِه َفَلُه �أَْجَر�ِن، َوَرُجٌل َكانَْت لَُه �أََمٌة َفَغذَّ

َجَها َفَلُه �أَْجَر�ِن« )1(. تَاأِْديبََها ثُمَّ �أَْعتََقَها َوتََزوَّ

)١( أخرجه البخاري ]9٧[، يف كتاب »العلم« باب: تعليم الرجل أمته وأهله، ومسلم ]١54[، 
يف كتاب »اإليامن« باب: يف آيات النبي @ واإليامن به، واللفظ ملسلم.



8 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

قال القرطبي ~ يف تفسري قوله تعاىل: ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ ]القصص: 5٢ - 54[ »قال 
علامؤنا: ملا كان كل واحد من هؤالء خماطبا بأمرين من جهتني استحق كل واحد منهم 
أجرين، فالكتايب كان خماطبا من جهة نبيه، ثم إنه خوطب من جهة نبينا فأجابه واتبعه فله 

أجر امللتني..« )1(.
ثم قال بعد ذلك: »ثم إن كل واحد من األجرين مضاعف يف نفسه، احلسنة بعرش 

أمثاهلا فتتضاعف األجور« اهـ )2(.
قال الشيخ حممد بن صالح العثيمني ~: »فهذا له األجر مرتني؛ األجر األول: 
إيامنه برسوله، والثاين: إيامنه بمحمد @، وليعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم 
رسالة حممد @ فلم يؤمنوا به حبطت أعامهلم، حتى أعامهلم التي يدينون هبا يف 

ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  تعاىل:  اهلل  لقول  مقبولة،  غري  حابطة  ملتهم، 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ ]آل عمران: 85[« )3(.

)١( »اجلامع ألحكام القرآن« للقرطبي )١٣/٣٠8( .
)٢( املصدر السابق )١٣/٣٠8(. 

)٣( »رشح رياض الصاحلني« للعثيمني )٣/٣98(. 
وقال ابن كثري ~ يف »تفسريه« لسورة القصص: 

»قال اهلل: ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ ]القصص: 54[. أي: هؤالء املتصفون هبذه 
بالرسول  بإيامهنم  ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  بالثاين  ثم  األول  بالكتاب  آمنوا  الذين  الصفة 
م مثل هذا شديد  األول ثم بالثاين؛ وهلذا قال: ژ ڃ ڃ ژ أي: عىل اتباع احلق؛ فإنَّ جتشُّ
>، قال:  عىل النفوس. وقد ورد يف »الصحيحني« من حديث أيب موسى األشعري، 
@: »ثالثة ُيؤَتوَن أْجرهم َمّرَتني: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم  قال رسول اهلل 
آمن يب، وعبد مملوك أدى حق اهلل وحق مواليه، وَرُجل كانت له أَمة فأّدهبا فأحسن تأديبها 

جها«. اهـ. بترصف يسري. ثم أعتقها فتزوَّ
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وننبه القارئ الكريم أن ِقلة َمْن ورد ذكرهم فيمن أسلموا من اليهود يف عهد 
النبي @ ال يعني أن هؤالء فقط الذين أسلموا منهم يف عهده @، ألن قلة 

هذا العدد ال يفيد أنه مل ُيسلم غرُيهم، وذلك من وجوه؛ منها:

)١( أنه مل ينقل لنا أسامء كل من أسلموا عىل وجه التحديد، وإنام نقل من ارتبط 
الناس، خاصة من أسلم قدياًم  ذكرهم بام يدعو إىل ذكرهم، كاشتهار إسالمه بني 
كعبد اهلل بن سالم وأهل بيته، أو لكون إسالمه ارتبط بموقف أو حدث أو غزوة 
بعض  عن  أو   @ النبي  عن  أحاديث  رووا  ممن  كان  أو  النبوية،  السرية  يف 
يف  يدخلون  أو  هبم،  خاصة  قرآنية  آيات  بنزول  ذكرهم  ورد  أو   ،{ أصحابه 

عمومها، ونحو ذلك.

ويبقى بعد ذلك من أسلموا ومل ينقل لنا أسامؤهم حتديدًا، وهذا عام ال خيتص 
بمن أسلموا من اليهود؛ بل يدخل فيه غري اليهود، فمعلوم أنه شهد حجة الوداع 
التي صنفت يف مجع  الكتب  أو يزيدون، ومع هذا فإن  @ مائة ألف  النبي  مع 
وذكر أسامء الصحابة كـ »اإلستيعاب« البن عبد الرب، و »أسد الغابة« البن األثري، 
و »اإلصابة« البن حجر، يبلغ مجلة الصحابة الذين ذكروا فيها آالف قليلة، وهذه 
نسبة أقل بكثري من عرش عدد الصحابة الفعيل، والذين زادوا عن مائة ألف صحايب 
الوداع فقط، وبالقياس عىل ذلك؛ فيكون عدد من ذكر ممن أسلموا من  يف حجة 
اليهود بأسامئهم حتديدًا يف الكتب التي صنفت يف الصحابة وغريها، أقل بكثري ممن 

أسلموا يف حياته @.

ومن مل يذكروا حتديدًا بأسامئهم ومل خيلدوا هبذا الذكر: هلم ما إلخواهنم الذين 
ُذكروا من الفضل والثواب، واألجر واملنزلة العظيمة عند اهلل تعاىل يوم القيامة، وال 

ينقص ذلك من ُأجورهم شيئًا، إن شاء اهلل تعاىل.



١٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

اليهود ـ كتامن ما قاموا  )٢( أن من حال الصحابة ـ بام فيهم من أسلموا من 
اهلل  به من أعامل صاحلة، ومواقف جليلة طلبًا لإلخالص، واحتسابًا لألجر عند 
تبارك وتعاىل؛ لذا ال نعرف من سريهتم إال القليل من الكثري الذي عملوه، ومنهم 
من مل تتناقل الناس أعامهلم ومواقفهم بسبب كتامهنم، فاندثرت سريهتم، وطويت 
عن الناس، وهذا أمر مشهور معروف ملن يطالع سرية الصحابة }، لقد كان 
دأهبم ú} أن ال يتحدثوا عن أنفسهم إال إذا احتاج األمر إىل التحدث به، كرواية 
حديث، أو ذكر أمر تعلق بسبب نزول آية كريمة، أو لبيان حكم رشعي، أو مسألة 

علمية، أو جوابًا عن سؤال حيتاج املسلمون إىل إجابته، ونحو ذلك.

وربام عاتب الواحد منهم نفسه بعد ذلك عىل أنه حدث به، كام يف حديث أيب 
قاع الذي رواه البخاري يف »صحيحه«،  مويس األشعري > حول غزوة ذات الرِّ
بعري  بيننا  نفٍر  ستة  يف  ونحن  غزاة  يف   @ النبي  مع  »خرجنا   :< قال  وفيه 
عىل  َنُلفُّ  فكنا  أظفاري  وسقطت  قدماي،  ونقبت   )2( أقدامنا  َفَنِقَبْت  ُبه)1(،  َنَعتِقِ

َقاع ملا كنا َنْعِصُب من اخِلَرِقِِ عىل أرجلنا.  أرجلنا اخِلَرَق فسميت ذات الرِّ

وحدث أبو مويس هبذا ثم كره ذاك ، قال: ما كنُت َأْصَنُع بأن َأذٌكَرُه. كأنه َكِرَه 
أن يكون يٌش من عمله َأْفَشاُه« )3(.

)١( نعتقبه: أي نركبه عقبة، وهو أن يركب هذا قلياًل ثم ينزل فريكب اآلخر بالنوبة حتى يأيت 
عىل سائرهم. »فتح الباري« البن حجر )١٢ / ٢٧(. 

)٢( نقبت أقدامنا: أي رقت، يقال نقب البعري إذ رق خفه. »فتح الباري« )١٢ / ٢8(.
)٣( أخرجه البخاري ]4١٢8[، يف كتاب »املغازي« باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم ]١8١6[، 

يف كتاب »اجلهاد والسري« باب: غزوة ذات الرقاع.
وقوله: »كأنه كره أن يكون يشء من عمله أفشاه«. قال ابن حجر: »أي ملا خاف من تزكية 
ملصلحة  إال  إظهاره  من  أفضل  الصالح  العمل  كتامن  أن  »ذلك   :~ قال  ثم  نفسه«. 
راجحة، كمن يكون ممن يقتدى به. وعند اإلسامعييل يف رواية منقطعة قال: »واهلل جيزي 

به« اهـ. فتح الباري )١٢/٢8(.
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)٣( وال خيفى أيضا أن اليهود ُعِرفوا عرب التاريخ الطويل بقلة عددهم باملقارنة 
بغريهم، إىل جانب ما عليه أكثرهم من خمالفة احلق عنادًا واستكبارًا بعد معرفتهم 
ذلك  يف  وسريهتم  عليهم(،  )املغضوب  بأهنم  الكريم  القرآن  يف  وصفوا  لذا  به، 

أشهرمن أن تذكر، وليس هذا موضع ذكرها.

هذا وقد جعلت البحث يف بابني: 

* الباب األول :
جمْي  سبب  بإجياز  فيه  بينت  النبوية،  املدينة  يف  اليهود  لتاريخ  خمترص  عرض 
اليهود ألرض احلجاز، ومن استوطن منهم املدينة، وأحواهلم الدينية واالجتامعية 
واالقتصادية والعسكرية فيها قبل دخول اإلسالم املدينة، ثم قدوم النبي @ إىل 
املدينة ومعاهدته لليهود، ثم ما كان من إخراج املسلمني لليهود من املدينة، بسبب 
إخراجهم  أوجب  بام  املسلمني،  عىل  املتكررة  واعتداءاهتم  وتآمرهم،  خياناهتم، 

منها.

وقد رأيت أن هذا الباب يعد مقدمة مطلوبة للتعرف عىل األجواء التي شهدت 
ارتبط  منهم  العديد  إسالم  وأن  خاصة  اإلسالم،  يف  اليهود  من  دخل  من  دخول 
يفرد  أن  إىل  البحث حيتاج  اجلزء من  أحداث وجمريات، ولعل هذا  ذكرناه من  بام 
بدراسة مستقلة منفصلة؛ حيث أنه جزء هام للغاية من السرية النبوية، خاصة ونحن 
نشهد، وستشهد األجيال من بعدنا، مزيد رصاع مع اليهود، حتتاج معه إىل دراسة 
والفوائد  والعرب  الدروس  من  حوته  مما  لنستفيد  النبوية،  السرية  من  اجلزئية  هذه 
بالتفصيل،  تناولتها  كريمة  قرآنية  آيات  فيها  وأن  خاصة  الرشعية،  واألحكام 
باإلضافة إىل التعرف عىل هديه @ يف التعامل مع غدر اليهود، وما جبلوا عليه 

من الرش والعدوان.



١٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

* الباب الثاني :
البحث،  مقصود  وهو   @ حياته  يف  اليهود  من  أسلم  من  فيه  ذكرُت 
فبدأت بمن ورد اسمه حتديدا من هؤالء، من الرجال أواًل، ثم من أسلم منهم 
ومل يعرف اسمه حتديدًا، ثم من اختلف يف كونه أسلم يف حياته @ أم ال، ثم 
@، ثم من اختلف يف  أعقبت ذلك بذكر من أسلم من اليهوديات يف حياته 

إسالمهن.

وال شك أن هناك من النساء اليهوديات الاليت كن زوجات وبنات وقريبات 
الذين أسلموا وقد دخلن معهم أو بعدهم يف اإلسالم،  اليهود  ملن ذكرناهم من 
والثواب  األجر  هلن  وبقي  حتديدًا،  املسلامت  هؤالء  أسامء  لنا  تنقل  مل  ولكن 
والفضيلة عند اهلل تعاىل يوم القيامة ال ينقص ذلك من أجورهن شيئًا إن شاء اهلل 

تعاىل. 

وال يمكنني أن أدعي حرص كل من أسلم من اليهود يف عهده @، ولكنه 
جهد املقل، ولعل، بل ربام نجزم أن هناك َمْن ِذْكُرُه مبثوث يف بعض كتب التفسري 
أو احلديث أو السرية أو الرتاجم أوالتاريخ أوالبلدان مما يصعب إال عىل أصحاب 

اهلمم اإلحاطة هبا مجيعا. فكيف بمن هو مثيل؟؟ 

ومن ألطف ما حيرضين يف هذا املوقف أن العالمة »السيوطي« ~ يف كتابه 
من  مرص  دخل  أنه  َعِلَم  َمْن  مجع  الصحابة(  من  مرص  دخل  فيمن  السحابة  )در 
الصحابة }، ولعله استفاد يف ذلك ممن سبقه من التأليف يف هذا الشأن كاإلمام 
حممد بن الربيع اجليزي، واإلمام حممد بن عبد احلكم، ومع ذلك فقد استدرك بعض 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٣

حمققي كتاب السيوطي عىل السيوطي أنه مل يذكر عقبة بن عامر اجلهني >، مع 
اليقني بنزوله مرص، وتويل إمارهتا، ووفاته ودفنه فيها )1(، فسبحان اهلل.

أسأل اهلل تعاىل أن جيعل ماوفقني فيه فيام كتبت من الصواب يف ميزان حسنايت 
بفضله وكرمه وإحسانه، وما كان فيه من اخلطأ أوالزلل فمني ومن الشيطان، أسأله 

تعاىل أن يغفره يل ويتجاوز عني برمحته وعفوه وغفرانه. 

َمْن قرأ ما كتبْت وانتفع به أن يدعو يل دعوة خري، عسى أن  ِمْن كل  وأطلب 
ينفعني اهلل تعاىل وإياه هبا. 

وآخر دعوانا ان احلمد اهلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممٍد، وعىل آله وصحبه 
وسلم 

 كـتـبــــه

 عـالء بكـــر
 ربيع �لثاين 1429 هـ

 �إبـريـــل 2009 م

@، ثم خرج إىل الشام يف عهد أيب بكر الصديق  النبي  )١( صحب عقبة بن عامر اجلهني 
>، وشارك يف فتح الشام ومرص، وشهد موقعة صفني مع معاوية >، ثم عاد إىل مرص 
وسكنها، وتوالها فرتة، وأقام هبا دارًا، وظل فيها حتى تويف سنة 58 هـ، ودفن باملقطم 

مقربة أهل مرص وقتها. 



١4 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

ǧǷȁƗ ƙƘƜǩƗ

خمتصر لتاريخ اليهود يف املدينة
وإخراجهم منها



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١5

وضع املدينة
قبل دخول اإلسالم فيها



١6 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

املدينة قبل دخول اإلسالم فيها
هبا  حتيط  املياه  كثرية  الرتبة  واحةخصبة  للمدينة،  القديم  االسم  وهو  يثرب 
الوبرة من  ة  الرشق، وحرَّ واقم من  ة  األربع. وأمهها: حرَّ )1( من جهاهتا  ات  احلرَّ

ة واقم أكثر خصوبة وعمرانًا من الوبرة. الغرب، وحرَّ

ُوْدَيان،  ويقع جبل ُأُحد شامهلا، وجبل عري يف جنوهبا الغريب، وتقع فيها ِعّدة 
أشهرها: وادي بطحان ومذينيب ومهزور والعقيق. وهي منحدرة من اجلنوب إىل 

الشامل حيث تلتقي عند جمتمع األسيال من رومة )2(. 

ة سبخة  قال ياقوت احلموي يف »معجم البلدان« عن مدينة يثرب: »وهي حرَّ
األرض، وهلا نخيل كثري ومياه، ونخيلهم وزرعهم تسقى من اآلبار« )3(.

خارج  وُقباء  رشقيها،  من  املدينة  خارج  الغرقد  »وبقيع  حدودها:  عن  وذكر 
املدينة عىل نحو ميلني مما ييل القبلة«)4(، »وأحد: جبل يف شامل املدينة، وهو أقرب 
اجلبال إليها مقدار فرسخني«، »ووادي العقيق فيام بينهام وبني الُفْرع، والُفْرع من 
اساًم  وعرشون  تسعة  املدينة  »وهلذه  قال:   .)5( جنوبيها«  يف  أيام  أربعة  عىل  املدينة 
واملحببة،  واملحبة،  واجلابرة،  والعذراء،  واملسكينة،  املدينة، وطيبة، وطابة،  وهي: 
واملحفوفة،  واملباركة،  البلدان،  وأكالة  واملوفية،  والناجية،  ويثرب،  واملحبورة، 

ة بفتح احلاء وتشديد الراء، وهي كل أرض ذات حجارة سود نخرة كأنام أحرقت بالنار،  )١( احَلرَّ
ات وِحّرار. وتكثر احلرات حوال املدينة، وتسمى مضافة إىل أماكنها. وجتمع عىل حرَّ

)٢(  »السرية النبوية الصحيحة« تأليف د.أكرم ضياء العمري ) ٢٢٧/١(.
)٣( »معجم البلدان« لياقوت احلموي )٢8/5(. 

)4( املصدر السابق. 
)5( املصدر السابق.



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٧

واملسلمة، واملجنة، والقدسية، والعاصمة، واملرزوقة، والشافية، واخلرية، واملحبوبة، 
واملرحومة، وجابرة، واملختارة، واملحرمة، والقاصمة، وطبابا« )1(.

* * *

)١( املصدر السابق: ) 5/8٣(. 



١8 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

)خريطة توضح أهم معامل املدينة(



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١9

 جميء اليهود إلي املدينة وما حوهلا
 ،# اليهود هم بنو إرسائيل، أصلهم من الساميني، وإرسائيل هو يعقوب 

ابن إسحاق بن إبراهيم اخلليل، عليهم وعىل نبينا أفضل الصالة والسالم.

وقد رحل إبراهيم # يف القرن )الثالث والعرشين( قبل امليالد، ونزل بأرض 
كنعان )جنوب الشام(. ويف عهد نبي اهلل يوسف بن يعقوب جاء اليهود إىل مرص 
بعد أن أحرضهم يوسف بن إرسائيل إليها أيام تويل احلكم فيها باعتبارهم إخوة 
له، فمكثوا فيها أربعة قرون، وتكاثروا فيها، ولكنهم لقوا من ملوك مرص اضطهادًا 

بعد ذلك، فأرسل اهلل إليهم موسى # فأنقذهم من فرعون كام هو معلوم )1(.

وقد قيل إن موسى # وهو يف طريقه إىل فلسطني مع بني إرسائيل أرسل 
بلغهم  يثرب، وملا  العربية فساروا إىل منطقة  فرقة منهم لتكتشف له جهة اجلزيرة 
موت موسى وهم فيها ساكنوا العرب يف أرضهم )يثرب( )2(، وذلك حوايل عام 

١6٠٠ قبل ميالد املسيح )3(. 

وقد أعقب ذلك هجرة أخرى لليهود من الشام إىل اجلزيرة العربية بعد هالك 
دولتهم، وسيطرة الرومان عىل الشام وفلسطني. 

بنو  وهم  العامليق،  الدور  هبا  ّر  وَعمَّ النخل  هبا  واختذ  املدينة  زرع  من  وأول 

باشميل  أمحد  حممد  تأليف  أحد«  غزوة  الفاصلة:  اإلسالم  معارك  »من  ذلك:  يف  راجع   )١(
مراجعة اللواء الركن حممود شيت خطاب، هامش )ص: ٣٣(. 

)٢(  انظر »معجم البلدان« لياقوت احلموي ) 84/5(. 
)٣(  انظر »غزوة أحد« ملحمد أمحد باشميل، املوضع السابق. 



٢٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

عمالق بن أرفخشد بن سام بن نوح #. وقيل يف نسبهم غري ذلك )1(، ونزلت 
اليهود بعدهم احلجاز )2(.

قال الدكتور أكرم العمري:

»ختتلف النظريات حول أصل هيود املدينة ]املنورة[ واحلجاز عامة واملكان الذي 
هاجروا منه، والزمان الذي قدموا فيه؛ ولكن أقواها يميل إىل أن بداية نزوحهم من 
الشام، يف القرنني األول والثاين بعد امليالد، بعد أن نجح الرومان يف السيطرة عىل 
القرن  يف  األنباط  ودولة  اليهود  وعىل  امليالد،  قبل  األول  القرن  يف  ومرص  سورية 
الثاين بعد امليالد، مما أدي إىل اهلجرة إىل شبه جزيرة العرب التي كانت بعيدة عن 

سيطرة الرومان الذين أفزعوهم« )3(.

الذي أمخده  الرومان  اليهودي ضد  التمرد  اليهود بعد فشل   واشتدت هجرة 
اإلمرباطور تيتوس يف عام ٧٠ ميالدي )4(. 

كام وصلت جمموعة أخرى إىل يثرب بعد فشل ثورة أخرى قام هبا اليهود يف 
زمن اإلمرباطور هادريان بني عامي ١٣٢ ـ ١٣5 م )5(. 

وقد استقر اليهود يف يثرب وخيرب وتيامء وأنشأوا القالع واحلصون. 

وُيعد بنو قينقاع وبنو النضري وبنو قريظة وكل هيود يثرب من سبط الوي بن 

)١( انظر »معجم البلدان« املوضع السابق.
)٢( املصدر السابق. 

)٣( »السرية النبوية الصحيحة« د.أكرم ضياء العمري )٢٢٧/١(. 
املباركفوري  الدين  لصفي  املختوم(  )الرحيق  وانظر   .)٢٢٧ )ص:  السابق:  املصدر   )4(

)ص: ٣9(.
)5( املصدر السابق. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٢١

يعقوب، ثم من ذرية هارون بن عمران أخو موسى عليهام السالم )1(.

اليهود  هؤالء  طريق  عن  العرب  من  قسم  بني  اليهودية  الديانة  انترشت  وقد 
وما  املدينة  يف  واالقتصادية  السياسية  احلياة  يف  شأن  لليهود  وصار  املهاجرين. 

حوهلا)2(. 

ويرجع اختيار اليهود ألرض احلجاز ونزوهلم فيها ملا يعلمونه من كتبهم من 
وصف النبي القادم، وصفته، وصفة أمته، واألرض التي يظهر فيها، واألرض التي 
هياجر إليها، لذا كانوا يتوعدون العرب حوهلم بظهور هذا النبي وأهنم سيقاتلوهنم 

ُكموهم. معه وحَيْ

املدينة  فسكن  وخارجها؛  املدينة  يف  قبائلهم  اختالف  عىل  اليهود  توزع  وقد 
ظاهرها،  استوطن  من  ومنهم  املدينة،  داخل  سكن  من  ومنهم  قبائلهم،  أشهر 
واخلزرج،  األوس  بعدهم، وهم  املدينة  استوطنوا  الذي  العرب،  وهؤالء حالفوا 

وشاركوهم يف حروهبم.

كام سكنت مجاعات أخرى من اليهود خارج املدينة، خاصة يف خيرب، وتيامء. 
كام صار لليهود كذلك بطون من مصادر عربية، موزعة يف أماكن متفرقة من أرض 

احلجاز. 

*    *    *

)١( راجع »غزوة أحد«:  حممد أمحد باشميل هامش )ص: ٣48(. 
)٢( راجع »الرحيق املختوم« )ص: ٣(. 



٢٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

أحواهلم االجتماعية واالقتصادية
احلجاز  أرض  إىل  فلسطني  أرض  من  القادمون  اليهود  هؤالء  كون  ورغم 
عربانيني؛ إال أهنم صبغوا بالصبغة العربية يف الزي واللغة واحلضارة، حتى صارت 
أسامؤهم عربية، وصاهروا العرب، وإن مل يندجموا فيهم حتفظا لعصبيتهم اجلنسية، 
ويرون  )األميني(،  ويسموهنم  اجلزيرة،  عرب  عىل  التعاىل  اليهود  شأن  من  وكان 

أمواهلم مباحة لليهود )1(، ويرون أنفسهم أصحاب علم وفضل. 

وكان اليهود مهرة يف فنون الكسب واملعيشة، حتت أيدهيم جتارة احلبوب والتمر 
واخلمر والثياب.

كانوا يتعاملون بالربا ويستبيحون أكله، حيث يقرضون شيوخ القبائل العربية 
وسادهتم ويرهتنون أراضيهم وزروعهم، ثم ال يلبثون إال أعواما حتى يتملكوها.

»وال شك أن املجتمع املدين خضع لسيطرة اليهود قبل أن يقوى كيان العرب 
فيه« )2(.

التي  العربية  بالقبائل  تأثروا  )3( عليه كام  اليهود بعض طوابعهم  »ترك  حيث 
حتيط بيثرب« )4(.

حيث »محلوا معهم خرباهتم الزراعية والصناعية مما أثر يف ازدهار بساتني يثرب 
حيث النخيل واألعناب والرمان وبعض احلبوب، كام ظهر االهتامم برتبية الدواجن 

)١( كام قال تعاىل فيهم: ژ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ   ژ ]آل عمران: ٧5[. 
)٢( »السرية النبوية الصحيحة« ) ١/ ٢٢9(.

)٣( أي: طبائعهم. 
)4( »السرية النبوية الصحيحة« )١/ ٢٢9(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٢٣

واملاشية، وبرزت صناعات النسيج الذي حتوكه النسوة، إىل جانب األواين املنزلية 
وبعض األدوات األخرى الالزمة للمجتمع الزراعي« )1(.

كام »تأثروا بالعرب من حوهلم فظهرت طوابع احلياة القبلية عىل اليهود بام فيها 
من عصبية وكرم واهتامم بالشعر وتدريب عىل السالح. وطغيان النزعة القبلية عىل 
اليهود جعلهم ال يعيشون ككتلة دينية واحدة بل قبائل متنازعة مل تتمكن من توحيد 
صفها حتى يف عرص السرية عندما واجهت أحداث اجلالء. وبالطبع كان عىل رأس 
األعامل االقتصادية التعامل بالربا، الذي تتقنه اليهود يف كل مكان. وإن كان الربا 

معروفًا يف جمتمع مكة التجاري أيضًا« )2(. 

* * *

)١( املصدر السابق. 
)٢( املصدر السابق. 



٢4 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

أشهر قبائل اليهود يف املدينة 
رغم تعدد قبائل اليهود، وانتساب بعض اليهود لقبائل عربية، إال أن أشهر هذه 

القبائل كانت ثالث قبائل: بنو النضري، بنو قريظة، وبنو قينقاع. 

 بنو النضري وبنو قريظة:

يف  املدينة  بظاهر  نزواًل  قريظة  وبنو  هم  كانوا  اليهود،  من  قبيلة  اسم  النضري 
حدائق وآطام )1(.

وقد ارتاد هيود بني النضري وبني قريظة منطقة يثرب، واستقروا هبا خلصبها، 
وأمهية موقعها التجاري عىل طريق القوافل إىل الشام )2(.

وقد استقر هيود بني النضري وقريظة يف حرة واقم رشقي يثرب، وهي أخصب 
بقاعها )3(.

مضاعفة  دية  عليهم  تفرض  فكانت  قريظة،  بني  من  أعز  النضري  بنو  وكانت 
لقتالها. فلام ظهر اإلسالم يف املدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف، وطالبت 
باملساواة يف الدية )4( وطالب اليهود حتكيم الرسول @ يف ذلك، ونزلت اآلية 

)١( »الرسول القائد« اللواء الركن: حممود شيت خطاب، هامش )ص: ١9٧(.
واآلطام: احلصون املبنية من احلجارة، كام تطلق عىل األبنية املرتفعة، ويف احلديث أن بالل 
كان يؤذن عىل ُأُطْم )بالضم(: أي البناء املرتفع ومجعه: آطام )مادة:أطم »لسان العرب«(.

)٢( »السريةالنبوية الصحيحة« )١/٢٢8(. 
)٣( املصدر السابق. 

)4( املصدر السابق )٢9١/١(.
قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل: ژے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ  إىل قوله تعاىل: 
مما  أيضا  »وهذا  ]املائدة: 45[:  ژ  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئژ 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٢5

ژے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ اآلية ]املائدة: 45[. 

بنو قينقاع:
قينقاع قبيلة من اليهود، كانوا يسكنون داخل املدينة )يثرب(، يف حي باسمهم، 
كانوا صاغة وحدادين وُصّناع الظروف واألواين، وألجل هذه احلرف توفرت هلم 
آالت احلروب، وكان عدد مقاتليهم سبعامئة مقاتل، يمتازون بالشدة والشجاعة. 

إىل  النازحني  مع  نزحوا  أهنم  أو  هتودوا،  عربًا  كوهنم  يف  اآلراء  وختتلف 
تسميها  التي  اليهود،  من  األخرى  البطون  عىل  يرسي  االختالف  وهذا  احلجاز، 
الشطيبة،  وبنو  زعورا،  وبنوا  حممر،  وبنو  عكرمة،  بنو  ومنهم:  املصادر:العربية، 
وبنوجشم، وبنو هبدل، وبنو عوف، وبنو معاوية، وبنو مريد، وبنو القصيص، وبنو 

ثعلبة )1(. 
تـنبـيـه: 

»اليهودية ما دخلت بالد العرب إال بعد فسادها، فلذا مل ينتفع هبا أهلها يف دار 
هجرهتم« )2(. فضاًل عن العرب الذين سكنوا ديارهم، فظلت الوثنية هي الديانة 

وبخت به اليهود وقرعوا عليه فإنه عندهم يف نص التوراة أن النفس بالنفس وهم خيالفون 
النرضي؛  من  القرظي  َيِقيُدون  وال  القرظي،  من  النرضي  وَيِقيُدون  عمدًاوعنادًا،  ذلك 
بل يعدلون إىل الدية كام خالفوا حكم التوراة املنصوص عندهم يف رجم الزاين املحصن 

وعدلوا إىل ما اصطلحوا عليه من اجللد والتحميم واإلشهار وهلذا قال هناك: ژ ۀ  ۀ  
ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ  ألهنم جحدوا حكم اهلل قصدا منهم وعنادًا 
وعمدًا وقال ها هنا ژ ەئ  وئ  وئژ ألهنم مل ينصفوا املظلوم من الظامل يف األمر  
بعضهم  عىل  وتعدوا  وظلموا  فخالفوا  اجلميع  بني  والتسوية  بالعدل  اهلل  أمر  الذي 

اهـ. البعض«. 
)١( »السرية النبوية الصحيحة« )١/٢٢8(. 

)٢( »هذا احلبيب حممد @ ياحمب« تأليف الشيخ أيب بكر جابر اجلزائري. )ص: ٣8(. 



٢6 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

الغالبة عىل جزيرة العرب متمثلة يف عبادة األصنام.

للنصوص وحتريفها وتغيريها  التأويل  تأثري  فاليهود »ضاعت رشيعتهم حتت 
وتبديلها لتوافق األهواء واألطامع اخلاصة والشهوات العارمة« )1(.

فانقلبت اليهودية »رياء وحتكاًم، وصار رؤساؤها أربابا من دون اهلل، يتحكمون 
يف الناس وحياسبوهنم« )2(.

اإلحلاد  وانترش  الدين،  ضاع  وإن  والرياسة،  باملال  احلظوة  مههم  »وجعلوا 
والكفر، والتهاون بالتعاليم التي حض اهلل عليها« )3(.

*     *     *

)١( املصدر السابق. 
)٢( »الرحيق املختوم: بحث يف السرية النبوية«للشيخ صفي الدين املباركفوري. )ص :4٠ ـ 

 .)4١
)٣( املصدر السابق. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٢٧

) خريطة تقريبية توضح توزيع اليهود داخل املدينة (



٢8 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

يهود خيرب: 

»خيرب واحة زراعية تقع شامل املدينة املنورة، وتبعد عنها بحوايل ١65 كم )1(، 
وترتفع عن سطح البحر بنحو 85٠ م، وهي من أعظم ِحَرار )2( بالد العرب بعد 
ة بني سليم، وامتازت خيرب بخصوبة أرضها ووفرة مياهها، فاشتهرت بكثرة  حرَّ
نخيلها. وهذا سوى ما تنتجه من احلبوب والفاكهة، لذلك كانت توصف بأهنا قرية 
احلجاز ريفًا ومنعًة ورجاًل، وكان هبا سوق يعرف بسوق النطاة حتميه قبيلة غطفان، 
التي تعترب خيرب ضمن أراضيها. ونظرًا ملكانتها االقتصادية فقد سكنها العديد من 

التجار وأصحاب احلرف وكان فيها نشاط واسع للصريفة« )3(.

هـذا  يطلق  الشـام،  يريـد  ملن  املدينـة  من  ُبرد  ثامين  عىل  »ناحية  وهي   
االسـم ـ خيرب ـ عىل الوالية، وتشتمل الوالية عىل سبعة حصون ومزارع ونخل 

كثري«)4(.

سـميت  لذا  احلصن،  اليهود:  بلسان  »واخليرب  قلعجي:  املعطي  عبد  د/  قال 
خيابر أيضًا بفتح اخلاء، وقاله ابن القيم مما ذكر ابن إسحاق« )5(.

إىل   @ الرسول  سلكها  التي  الطريق  عن  خيتلف  وهو  املسفلت  للطريق  بالنسبة  هذا   )١(
خيرب.

)٢( سبق تعريفها )ص:١6(. 
)٣( »السرية النبوية الصحيحة« د. أكرم ضياء العمري )١/٣١8(. 

)4( »الرسول القائد« اللواء ركن حممود شيت خطاب ط. دار القلم )ص:٢٠٠(.
والوطيح،  والسالمل،  والنطاة،  والشق،  والَقُموص،  ناعم،  حصن  هي:  وحصوهنا 

والكتيبة.
)5( حتقيق »دالئل النبوة« هامش )١95/4(.

وراجع يف ذلك »معجم البلدان« لياقوت احلموي )٣/495(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٢9

قال: )وقيل: سميت بأول من نزهلا، وهو خيرب أخو يثرب ابنا قانِية بن مهاليل 
ابن آدم بن عبيل، وهو أخو عاد( )1(.

وقال: »وتوصف خيرب بكثرة التمر، وقال حسان بن ثابت >:)2(

نَْحَونَا  �لَق�صاِئَد  يُْهِدي  َوَمن  خيرَب و�إِنّا  �أهِل  �إىل  متر�ً  ٍع  َكُم�ْصتَْب�صِ

 

 

* * *

)١( املصدر السابق. 
)٢( املصدر السابق. 



٣٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

)موقع خيرب بالنسبة للمدينة(



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٣١

القبائل العربية يف يثرب
 األوس واخلزرج:

»اأُلْوس »بضم اهلمزة وسكون الواو«، واخَلْزَرج »بفتح اخلاء وسكون الزاى 
وفتح الراء« اسام رجلني، ومها َجّدا األنصار، ومها ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
القيس  امرئ  بن  )الغطريف(  حارثة  بن  السامء(  بامء  )امللقب  عامر  بن  )مزيقياء( 
)البطريق( بن ثعلبة بن مازن بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهالن )أخو 

محري( بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

كان موطُن األوس واخلزرج بالَد اليمن، فهاجروا إيل يثرب باحلجاز، فصارت 
هلم موطًنا« )1(.

ومتلكوا  اليهود  إليها  سبقتهم  التي  يثرب،  واخلزرج  األوس  سكن  »وقد 
أخصب بقاعها وأعذب مياهها، مما اضطر األوس إىل ُسْكَنى األرايض املهجورة 

من يثرب«)2(.

»فسكن األوس منطقة العوايل بجوار قريظة والنضري، وسكن اخلزرج سافلة 
املدينة حيث جاوروا بني قينقاع« )3(.

وقد دارت بني األوس واخلزرج يف اجلاهلية معارك شهرية ساهم يف إذكاء نارها 

)١( »غزوة أحد«: حممد أمحد باشميل: هامش )ص: 86(.  
)٢( »السرية النبوية الصحيحة« )٢٢9/١(. حيدد املسترشق سديو تاريخ هجرهتم بعام ٣٠٠م 

ثم سيطرهتم عىل يثرب يف عام 49٢ م.
)٣( املصدر السابق )٢٣٠/١(.

وكانت ديار األوس أخصب من ديار اخلزرج مما كان له أثره يف الرصاع بني الطرفني. 



٣٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

اليهود يف يثرب، فلام جاء اإلسالم قام النبي @ بعد اهلجرة ايل املدينة )يثرب( 
بتصفية ما كان بني القبيلتني من العداء واخلالفات، وآخى بينهام، فصاروا من أعظم 

املنارصين لإلسالم واملؤيدين للرسول @، هلذا أطلق عليهم )األنصار(.

يوم بعاث :
وُيعد يوم )بعاث( آخر معركة شديدة وقعت بني األوس واخلزرج يف رصاعهام 
معا، وذلك قبل اهلجرة بخمس سنوات، حيث هزم األوس اخلزرج، الذين طاملا 
غلبوهم من قبل لتفوق قواهتم عليهم، حتى جلأت األوس إىل حمالفة هيود نضري 
اإلجهاز  خطورة  إيل  فطنوا  ـ  األوس  أي  ـ  لكنهم  »بعاث«،  يف  فغلبتهم  وقريظة 
ن اليهود من استعادة سيطرهتم عىل يثرب،  عليهمـ  أي عىل اخلزرجـ  وأن ذلك ُيَمكِّ
لذلك سعوا إىل املصاحلة معهم، بل إن اجلانبني اتفقا عىل ترشيح رجـل من اخلزرج 
هو عبد اهلل بن أيب ابن سلول، الذي وقف مع أهله عىل احلياد يف »بعاث«، ليكون 
ملكًا عىل يثرب، مما يدل عىل متكن العرب من املحافظة عىل قوهتم وتفوقهم عىل 

اليهود بعد يوم »بعاث« )1(.

والشك أن وقائع أيام العرب بني األوس واخلزرج َولََّدت شعورًا باملرارة عند 
الطرفني، ورغبة قوية يف العيش هبدوء وسالم. وهذا الشعور كان يرافق استقبال يثرب 
لإلسالم، حاماًل معه بشائر التآخي والسالم. وقد عربت السيدة عائشة < عن 
أثر احلروب واملنازعات يف إقبال أهل املدينة عىل اإلسالم بقوهلا: »كان يوم بعاث 
@ وقد افرتق ملؤهم وقتلت  @، فقدم رسول اهلل  يومًا قدمه اهلل لرسوله 

ُحوا، فقدمه اهلل لرسوله @ يف دخوهلم اإلسالم )2(«)3(.  م وُجرِّ َواهُتُ رَسَ

)١( »السرية النبوية الصحيحة«) ٢٣١/١(. 
)٢( أخرجه البخاري )٣٧٧٧(، وانظر »سرية ابن هشام« )١8٣/١(.

)٣( »السرية النبوية الصحيحة« )٢٣١/١(.



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٣٣

وقد بقيت بني األوس واخلزرج وبني قبائل اليهود يف يثرب حتالفاهتم، حيث 
حالف اخلزرج هيود بني قينقاع، وكانت ديارهم تقع داخل املدينة، وحالف األوس 

بعد ذلك هيود بني النضري وبني قريظة، وكانت ديارهم يف ضواحي املدينة.

*     *     *



٣4 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

خريطة توضح مساكن األوس واخلزرج يف املدينة

) خريطة توضيحية ملساكن األوس واخلزرج يف املدينة املنورة (



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٣5

عدد اليهود
يف املدينة عند دخول اإلسالم فيها

مل تذكر املصادر إحصاًء لعدد اليهود، ولكن ُكُتب السري ذكرت أعداد املقاتلني، 
وهم عادة من الرجال البالغني من كل قبيلة، وهم سبعامئة من بني قينقاع، ومثلهم 
فاملقاتلون  قريظة،  بني  من  والتسعامئة  السبعامئة  بني  وما  النضري،  بني  من  تقريبًا 
اليهود  بطون  بقية  األلفني، هذا سوى  قلياًل عىل  يزيدون  الثالثة  القبائل  من هيود 
األخرى األقل أمهية والتي تسكن يف أماكن متناثرة من يثرب أيضًا، حيث يذكر 
النساء  من  معهم  ما  ذلك  إىل  يضاف  بطنًا.  العرشين  عىل  تزيد  أهنا  السمهودي 

واألطفال )الذراري( )1(.
املدينة رجااًل من األوس واخلزرج صاروا من  اليهود يف  ولقد كان من مجلة 
اليهود، وقد بني ابن عباس { سبب وجود رجال من األوس واخلزرج ضمن 
القبائل اليهودية فقال: »كانت املرأة من نساء األنصار تكون مقاله )2(، فتجعل عىل 
نفسها إن عاش هلا ولد أن هتوده، فلام أجليت بنو النضري كان فيهم أبناء األنصار، 

فقالوا: ال ندع أبناءنا فأنزل اهلل ژ ی  جئ    حئ  مئىئ  ژ ]البقرة: ٢56[« )3(. 

)١( »السرية النبوية الصحيحة« د. أكرم ضياء العمري، )١/٢٢8(. 
)٢( املقاله: التي ال يعيش هلا ولد . »غريب احلديث«  للخطايب)8١/٣(.

)٣( »السرية النبوية الصحيحة« )٢9٠/١(. 



٣6 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

وضع املدينة بعد دخول اإلسالم فيها
وموقف اليهود من اإلسالم



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٣٧

قدوم النيب @ إىل املدينة ومعاهدته لليهود
@ إىل املدينة وجد هبا هيودًا توطنوا فيها، وعىل الرغم  عندما هاجر النبي 
)ابتداًء(  يتخذ  مل   @ النبي  فإن  واليهودية  اإلسالم  بني  الذي  االختالف  من 
ضد اليهود أي موقف من مواقف النفي أو التضييق أو املصادرة )بسبب اختالف 
وللمسلمني  دينهم  هلم  أحرار  مواطنون  املدينة  يف  اليهود  هؤالء  بقي  بل  الدين(. 
دينهم، ومل حيدث أن أجرب الرسول @ أحدًا من هؤالء اليهود عىل الدخول يف 

اإلسالم أو اخلروج من املدينة.
اليهود )رغبة يف  @ إىل أبعد من هذا، حيث عقد مع هؤالء  بل قد ذهب 
عن  املشرتك  والدفاع  االعتداء،  عدم  تضمنت  معاهدة  املنطقة(  يف  السالم  شيوع 

املنطقة )املدينة(.
ومن أهم بنود هذه املعاهدة:

)أ(: الدفاع املشرتك:
الصحيفة  أتقى ما يف هذه  اهلل  املعاهدة( هبذا اخلصوص: )وأن  فقد جاء )يف   
ـ   املسلمون واليهود  ـ أي  بينهم   ها، وأن  َنرَصَ َمْن  اُر قريش وال  جُتَ وأبره، وأنه ال 

النرص عىل من دهم يثرب.

وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه فإهنم يصاحلونه ويلبسونه. وأن اليهود 
ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني. 

وأن بينهم النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفةـ  أي صحيفة املعاهدةـ  وأن 
بينهم النصح والنصيحة، والرب دون اإلثم، وأن عىل اليهود نفقتهم وعىل املسلمني 

نفقتهم.



٣8 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

)ب(: عدم االعتداء وحسن اجلوار: 
ألهل  جوفها  حرام  يثرب  )وأن  اخلصوص:  هبذا  املعاهدة(  صلب  وجاء )يف 
هذه الصحيفة، وأن اجلار كالنفس غري مضار وال آثم، وأنه ال جتار حرمة إال بإذن 
هذا  حيول  ال  وأنه  نفسه،  عىل  إال  كاسب  يكسب  ال  اإلثم،  دون  الرب  وأن  أهلها، 
الكتاب ـ أي صك املعاهدة ـ دون ظامل أو آثم. وأنه من خرج آمن، ومن قعد آمن 

باملدينة، إال من َظلم ـ بفتح أوله ـ أو أثم(.
)جـ(: حرية العقيدة للطرفني:

وهبذا الشأن جاء )يف صلب املعاهدة(: )وأن هيود بني عوف أمة مع املؤمنني، 
لليهود دينهم وللمسلمني دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال من َظلم ـ بفتح أوله ـ أو 
أثم فأنه ال يوتغ ـ أي ال هُيِلك ـ إال نفسه وأهل بيته، وأن ليهود بني النجار مثل ما 
ليهود بني عوف، وأن ليهود بني احلارث مثل ما ليهود بني عوف، أن ليهود بني 
ساعدة مثل ما ليهود بني عوف وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأن 
ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني 
عوف، وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن بطانة هيود كأنفسهم( )1(.

وقد كان النبي @ حريصًا كل احلرص عىل تنفيذ ما جاء يف هذه املعاهدة؛ 
ولكن  نصوصها.  من  واحدًا  حرفًا  خيالف  ما  املسلمني  جانب  من  يأت  مل  وفعاًل 
عىل  حقدهم  وازداد  يساورهم،  القلق  أخذ  بدر  يف  املسلمني  انتصار  بعد  اليهود 
الناس عىل اإلسالم فيهدم بذلك  النبي  @، وخافوا أن جيمع  اإلسالم والنبي 
وعصبيتهم  وتناحرهم  العرب  تفرق  عىل  املبنية  والسياسية  املادية  اليهود  سيطرة 
يف  املشهورة  طبيعتهم  لليهود  عادت  وهلذا  اجلاهلية.  يف  املشهور  وتقاتلهم 
لإلسالم  الكيد  يف  )جديًا(  يفكرون  وأخذوا  املواثيق،  وهتك  العهود،  نكث 

)١( »سرية ابن هشام« )5٠٣/١ ـ 5٠4(.  
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واإلطاحة بالنبي @ وأتباعه، بالرغم من املواثيق التي أبرموها، والعهود التي 
من  سلسلة  يواجهون  بدر(  يف  انتصارهم  )بعد  املسلمون  صار  وهكذا  أعطوها، 
املتاعب والقالقل داخل املدينة التي اجتهد اليهود )يساندهم املنافقون( يف إثارهتا 
إلشغال املسلمني وتفريق كلمتهم. لقد كان الرسول @ حريصا عىل أن يستتب 
التي كان يتوقعها من مرشكي العرب،  األمن يف املدينة، ليتفرغ ملواجهة اهلجامت 
وخاصة أهل مكة الذين بات من املؤكد  ـ لدى املسلمني ـ أهنم سيقومون بحرب 

شاملة ضدهم لريدوا اعتبارهم الذي فقدوه يف معركة بدر.
التعايش  السالم ورغبتهم يف  الرغم من تظاهرهم بحب  اليهود ـ عىل  ولكن 
فصاروا  جديدة.  متاعب  عن  يوم  كل  هلم  يبحثون  أخذوا  ـ  سلميًا  املسلمني  مع 
يثريون القالقل ضد النبي، ويتحدون شعور املسلمني ويستفزوهنم. بل إن البعض 
من هؤالء أخذ يدعو )علنًا( إىل حماربة املسلمني، ويغري قبائل العرب الوثنية هبم 

وحيرضهم عىل قتاهلم خالفًا لنصوص املعاهدة املعقودة بني املسلمني واليهود.
واسع،  وحلم  عظيم  بصرب  ذلك  كل  يقابلون  هذا(  )مع  املسلمون  وكان 
وحياولون )جهدهم( تذكري اليهود وإعادهتم إيل جاّدة الصواب بالطرق السلمية. 
باملسلمني  حترشاهتم  يف  فتوسعوا  طغياهنم،  وازداد  غيهم،  يف  متادوا  اليهود  ولكن 

وأكثروا من حتدياهتم واستفزازهم. 
وكان بنو قينقاع ـ وهم من سكان املدينة ـ أول من أثار الثائرة عىل املسلمني 
واستفزوهم، وسخروا منهم، واستهانوا بأمرهم، وكانوا من أغنياء املدينة، وكانت 

هلم حصون حربية هبا، كام سبق بيانه. 
وهم أول من نكث العهد من اليهود، قال ابن إسحاق: »وحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة أن بني َقْيُنقاع )بفتح أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه( كانوا أول هيود 

نقضوا ما بينهم وبني رسول اهلل @ وحاربوا فيام بني بدر وأحد« )1(. 

)١( »غزوة أحد«: حممد أمحد باشميل )ص: ٣٣ـ8٣(.
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موقف يهود املدينة من اإلسالم
قابل هيود املدينة ظهور اإلسالم فيها بالرفض وعدم القبول، ورسعان ما حتول 
هذا الرفض إىل بغض وكراهية وحسد، أدي هبم إىل الكيد والعداوة والتآمر عىل 
املسلمني، والسعي إىل القضاء عليهم بشتى الطرق والوسائل، يف اخلفاء والرس، أو 
بإعالن ذلك واجلهر به. وقد تنبه املسلمون ـ بفضل اهلل تعاىل ـ إىل مواقفهم تلك، 

لذا مل تفلح حماوالهتم، وقد مهوا باغتيال النبي @ فنجاه اهلل منهم.

 وميكن تفسري عداء اليهود للمسلمني يف املدينة بأمور، منها: 
)١(  كون النبي @ ليس من جنسهم، وهم يريدون نبيًا من جنسهم، يقيم 

هلم مملكتهم من جديد، ويسودون معه العامل.
)٢(  أن دعوة اإلسالم ألَّفت بني عرب املدينة من األوس واخلزرج، وأطفأت 
نار العداوة يف النفوس، مما يعني توحدهم واجتامعهم، وهذا يؤثر عىل مكانة اليهود 

التجارية والسياسية واالقتصادية.
املدينة،  يف  اليهود  ثروة  أساس  وهذا  بالربا،  التعامل  حيرم  اإلسالم  أن    )٣(
وعامد اقتصادهم، ومنع اإلسالم التعامل بالربا يؤثر عىل املعامالت الربوية لليهود 

ويفقدهم مصدر دخلهم.
)4(  أن أحبار اليهود وزعامءهم أظهروا مبكرًا رفض اإلسالم عنادًا ومكابرة، 
التوراة مفصلة،  مكتوبًا عندهم يف  أمته  @ وصفة  يعلمون من صفته  ما  رغم 
التوراة،  به  انتظارًا خلروجه كام برشت  بل وإهنم ما هاجروا إىل أرض احلجاز إال 
قرب  وقد  النبي،  هذا  فيهم  ظهر  إذا  بأنه  العرب  عىل  يستفتحون  قبل  من  وكانوا 
زمان ظهوره، سيقاتلوهنم معه، ويقتلوهم قتل عاد وثمود. وقد تابع عوام اليهود 
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عىل  تقوم  انتهجوها  التي  ديانتهم  أن  إذ  الرفض  هذا  يف  والزعامء  األحبار  هؤالء 
طاعة األحبار واالنقياد هلم وتقليدهم، ژۇ  ۆ   ۆ  
]التوبة: ٣١[، فيحلون ما أحلوا وحيرمون ما حرموا  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋژ 
وينقادون هلم فيام يأمرون به، فكانوا بحق من ژڦ  ڦ  ژ ]الفاحتة: ٧[، 

ملا اعتادوا من املكابرة وخمالفة احلق طاعة للكرباء. 
وقد نقلت كتب السرية األمثلة الكثرية التي تبني مواقف أحبار اليهود وزعامئهم 

من اإلسالم ورفضه، رغم معرفتهم بصدق النبي @ وصدق ما جاء به.
• فمن أمثلة ذلك:

روى البيهقي يف »دالئل النبوة« )1( بسنده عن سلمة بن سالمة بن وقش قال: 
كان بني َأبياتنا هيودي، فخرج عىل نادي قومه بني عبد األشهل ذات َغَداٍة، فذكر 
ال  وثن  ب  ألصحا  ذلك  فقال  وامليزان،  واحلساب  والنار  واجلنة  والقيامة  البعث 
يرون أن بعثًا كائٌن بعد موت، وذلك قبيل مبعث رسول اهلل @، فقالوا: وحيك 
يافالن ـ ويف روايه: ويلك يافالن ـ وهذا كائن، أن الناس يبعثون بعد موهتم إىل دار 
فيها جنة ونار جيزون من أعامهلم؟ قال: نعم، والذي حُيلُف به َلَوِددت أن حّظِي من 
 ، تلك النار أن ُتوِقدوا أعظم َتّنوٍرٍ يف داركم َفَتْحُمونه ثم تقذفوين فيه ثم ُتَطيُِّنوَن عيلَّ
وَأينَّ َأْنُجو من النار غدًا. فقيل: يافالن، فام عالمة ذلك؟ قال: نبي يبعث من ناحية 
هذه البالد ـ وأشار بيده نحو مكة واليمن ـ فقالوا: فمتى تراه؟ فرمى بطرفه فرآين 
الغالم  هذا  يستنفْذ  إن  فقال:  القوم،  َأْحَدُث  وأنا  أهىل،  باب  بفناء  مضطجع  وأنا 
ىٌّ بني  @، وإنه حَلَ عمره يدركه. فام ذهب الليل والنهار حتى بعث اهلل رسوله 

)١( »دالئل النبوة« للبيهقي )٧8/٢ ـ ٧9(، باب: ما جاء يف أخبار األحبار والرهبان قبل أن 
يبعث اهلل النبي @ رسواًل، بام جيدونه عندهم يف كتبهم من خروجه، وصدقه يف رسالته 
واستفتاحهم به عىل أهل الرشك. وقد ترجم للحديث: )ذكر خرب اليهودي من بني عبد 

األشهل(.
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قناه، وكفر به بغيا وحسدًا، فقلنا: يافالن: ألست الذي قلت  أظهرهم، فأمنا به وصدَّ
ما قلت وأخربتنا؟ قال: ليس به )1(. 

وروى البيهقي بسنده يف »دالئل النبوة« عن ابن شهاب قال: وباملدينة مقـدم 
عليهم  فأقبل  يرتكوها  مل  املدينة  أهل  من  رجال  يعبدها  أوثان   @ اهلل  رسـول 
بن  حيي  أخو  أخطب  بن  يارس  أبو  وعمد  فهدموها.  األوثان  تلك  وعىل  قومهم 
منه  فسمع   ،@ النبي  إىل  فجلس   ،@ النبي  زوج  صفية  أبو  وهو  أخطب، 
َف القبلة نحو املسجد احلرام، فقال  وحادثه، ثم رجع إىل قومه وذلك قبل أن ُترْصَ
أبو يارس: ياقوم أطيعوين، فإن اهلل عز وجل قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون فاتبعوه 
وال ختالفوه، فانطلق أخوه ُحَيّى حني سمع ذلك وهو سيد اليهود يومئذ ومها من 
بني النضري، فأتى النبي @ فجلس إليه، وسمع منه فرجع ايل قومه وكان فيهم 
أبو  أخوه  له  فقال  أبدًا.  له عدوًا  أزال  أتيت من عند رجل واهلل ال  فقال:  مطاعًا، 
ِلْك، قـال:  يارس: يا ابن أم أطعنى يف هذا األمر ثـم اعصـني فيام شئت بعـده ال هَتْ

ال واهلل ال أطيعك، واستحوذ عليه الشيطان فاتبعه قومه عىل رأيه )2(.
وذكر ابن عائذ عن طريق عروة أن أول من أتاه ـ أي النبي @ ـ بعد قدومه 
املدينة منهم ـ أي اليهود ـ أبو يارس بن أخطب أخو حيى بن أخطب فسمع منه، 
فلام رجع فقال لقومه: أطيعوين فإن هذا النبي الذي كنا ننتظر، فعصاه أخوه، وكان 

)١( إسناده حسن. أخرجه البيهقي، من طريق حممد بن إسحق، عن صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرمحن بن عوف، عن حممود بن لبيد، عن سلمة به.

وأخرجه أمحد )46٧/٣(، والبخاري يف »التاريخ« )68/4 ـ 69(، واحلاكم )4١٧/٣ 
اإلسناد،  هبذا  إسحق  بن  حممد  عن  ُطرٍق  من   ،]٣4[ »الدالئل«  يف  نعيم  وأبو   ،)4١8 ـ 
وإسناده حسن، من أجل ابن إسحق هذا، فهو صدوق مشهور، ولكنه يدلس، وقد رصح 

بالتحديث يف رواية أمحد، والبخاري، والبيهقي، وصححه احلاكم. 
)٢( »دالئل النبوة« )5٣٢/٢  ـ 5٣٣(، وانظر »البداية والنهاية« البن كثري )٢١٢/٣(. 
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مطاعا فيهم، فاستحوذ عليه الشيطان، فأطاعوه عىل ما قال )1(. 
وروى ابن إسحاق عن أم املؤمنني صفية < وهي بنت ُحيَّى بن أخطب، 
ْثُت عن صفية بنت ُحيَّى بن أخطب أهنا قالت: كنت  اليهود، قال: ُحدِّ من زعامء 
أحب ولد )2( أيب إليه، وإىل عمي أيب يارس، ومل ألقهام قط مع ولد هلام إال أخذاين 
دونه، قالت: فلام قدم رسول اهلل @ املدينة، ونزل ُقباء، يف بني عمرو بن عوف، 
َسنْي )3(، قالت:  غدا عليه أيب ـ حيي بن أخطب ـ وعمي أبو يارس بن أخطب، ُمَغلِّ
نْي )4( كسالنني ساقطني  فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت: فأتيا َكلَّ
يمشيان اهلوينى، قالت: فهششتُ  إليهام كام كنت أصنع،  فواهلل ما التفت إىّل واحد 
منهام، مع ما هبام من الغم، قالت: وسمعت عمي أبا يارس وهو يقول أليب حيى بن 
أخطب: أهو هو؟ قال: نعم واهلل، قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم.  قال: فام يف نفسك 

منه، قال: عداوته واهلل ما بقيت )5(. 
بن صوري  منهم: عبداهلل  اليهود،  أحبار  @ رؤساء من  اهلل  وكلم رسول 
�إنكم  فو�لل  و�أ�صلمو�  �لل  �تقو�  يهود  »يامع�رش  هلم:  فقال  أسد  بن  وكعب  األعور، 
ما  وجحدوا  ياحممد،  ذلك  نعرف  ما  قالوا:  �حلق«،  به  جئتكم  �لذي  �أن  لتعلمون 

ڎ   ڌ   ڌ   ژ  فيهم:  وجل  عز  اهلل  فأنزل  الكفر،  عىل  وأرصوا  عرفوا، 
ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   

گ  گ  ژ ]النساء: 4٧[ )6(.

)١( »فتح الباري« البن حجر )١١/٣٧4(. 
)٢( الولد: تطلق عىل الذكر واإلناث من الصغار، كام قال تعاىل: ژ گ  گ   گ  ڳڳ  

ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ ژ ]النساء: ١١[.
)٣( أي مبكرين جدًا يف وقت الَغَلس. 

)4( متعبني: بسبب ما أصاهبام من اهلم والغم والضيق.
)5( »سرية ابن هشام« ) 5١8/١ ـ 5١9(. 

)6( »دالئل النبوة« للبيهقي ) 5٣4/٢(. واخلرب يف »سرية ابن هشام« )١9٠/٢( .
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وأتى رسول اهلل @ نعامن بن أَضا، وبجري بن عمرو، وَشْأُس بن َعِدّي 
ختوفنا  ما  فقالوا:  نقمته،  وحذرهم  وجل،  عز  اهلل  إىل  ودعاهم  وكلمهم،  فكلموه 
يا حممد نحن واهلل أبناء اهلل وأحباؤه، كقول النصارى، فأنزل اهلل عز وجل فيهم: 
ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپژ إىل آخر اآلية ]املائدة: ١8[ 
اتقوا اهلل   يامعرش هيود  فقال هلم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب: 
فواهلل إنكم لتعلمون أنه رسول اهلل ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا 
بصفته، فقال الرافع بن حريملة ووهب بن هيودا: ما قلنا هذا لكم وال أنزل اهلل من 
كتاب بعد موسى وال أرسل بشريًا وال نذيرًا من بعده فأنزل اهلل عز وجل يف قوهلام: 

ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇژ ـ إىل قوله ـ  
ژ ک  ک  ک          ک  گ  گ  ژ ]املائدة: ١9[ )1(.

قال:   } ابن عباس  بسنده عن الرسي عن أيب مالك عن  البيهقي  وروي 
وصف اهلل عز وجل حممدًا يف التوراة يف كتب بني إرسائيل، فلام قدم رسول اهلل @ 
وقالوا  عندنا،  نعته  النجد  وقالوا:  كتاهبم،  يف  صفته  فغريوا  اليهود  أحبار  حسده 
للسفلة: ليس هذا نعت النبي، الذي خيرج كذا وكذا، كام كتبوه وغريوا، ونعت هذا 
كذا وكذا، كام وصف، فلبَّسوا بذلك عىل الناس. قال: وإنام فعلوا ذلك ألن األحبار 
كانت هلم مأكلة تطعمهم إياها السفلة لقيامهم عىل التوراة فخافوا أن يؤمن السفلة 

فتنقطع تلك املأكلة )2(. 
ومع ذلك العناد وتلك املكابرة، فهناك القليلـ  والقليل جدًاـ  من أحبار اليهود 
َمن انقاد للحق ودخل يف اإلسالم مع بداية ظهوره يف املدينة، ويف مقدمتهم عبد اهلل 

بن سالم، وميمون بن يامني {. 
فقد سمع عبد اهلل بن سالم، وكان من أحبار اليهود، بمجئ النبي @ إىل املدينة، 

)١( »دالئل النبوة« )5٣5/٢(. واخلرب يف »سرية ابن هشام« )١9٢/٢ ـ ١9٣(. 
)٢( »دالئل النبوة« )5٣٧/٢( . 
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فجاءه وسأله أسئلة ال يعلم جواهبا إال نبي، فلام سمع منه ردوده آمن به من ساعته. 
فأرسل رسول اهلل @ إيل هيود من قومه فجاءوا ـ وقد اختبأ عنهم عبد اهلل بن 
سالم ـ فسأهلم النبي @: أي رجل فيكم عبد اهلل بن سالم؟ فأثنوا عليه خريًا، 
اهلل؟  عبد  أسلم  إن  أفرأيتم   :@ اهلل  فقال رسول  وأفضلهم،  أعلمهم  من  وأنه 
فقالوا: أعاذه اهلل ذلك )مرتني أو ثالثًا(، فخرج إليهم عبد اهلل بن سالم فقال: أشهد 
أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدًا رسول اهلل. فقالوا: رشنا وابن رشنا، ووقعوا فيه. 
فقال: يامعرش هيود اتقوا اهلل، فواهلل الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أنه رسول اهلل، 

وأنه جاء بحق، فقالوا: كذبت. والقصة يف »صحيح البخاري« رمحه اهلل )1(. 
وروي أبو سعيد يف »رشف املصطفى« من طريق سعيد بن جبري: »جاء ميموُن 
فاجعلني  إليهم  ابعث  فقال:   @ اهلل  رسول  ـ  اليهود  رأس  وكان  ـ  يامني  ابن 
، فأدخله داخاًل، ثم أرسل إليهم، فأتوه، فخاطبوه، فقال:  حكاًم فإهنم يرجعون إيلَّ
اختاروا رجاًل يكون حكاًم بيني وبينكم، قالوا: قد رضينا ميمون بن يامني، فقال: 

اخرج إليهم. فقال:أشهد أنه رسول اهلل، فأبوا أن يصدقوه( )2(.
 وقد أشار النبي @ إىل دور رؤساء اليهود وأحبارهم يف صد هيود املدينة 
عن دخول اإلسالم، فروي البخاري بسنده عن أيب هريرة > عن النبي @ 

قال: »لو �آمن بي ع�رشٌة من �ليهود لآمن بي �ليهود«.
ويف رواية ألمحد: »لو �آمن بي ع�رشة من �أحبار �ليهود، لآمن بي كل يهودي على 
وجه �لأر�ض«، ويف رواية له: »لو �آمن ع�رشة من �أحبار �ليهود �آمنو� بي كلهم« )3(. 

)١( أخرجه البخاري ]٣٣٢9، ٣9٣8، 448٠[، من حديث أنس >. 
الباري« البن حجر )٣٧4/١١(.  والقصة ستأيت )ص:86( يف ترمجة ميمون بن  )٢( »فتح 

يامني >.
من   ،)4١6  ،٣6٣  ،٣46/٢( وأمحد   ،]٣٧9٣[ ومسلم   ،]٣94١[ البخاري  أخرجه   )٣(

حديث أيب هريرة >. 
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ويف رواية اإلسامعييل: »مل يبق يهودي �إل �أ�صلم« )1(.
وقد روي أبو نعيم يف الدالئل من وجه آخر احلديث بلفظ: »لو �آمن بي �لزبري 

�بن باطيا وذووه من روؤ�صاء يهود لأ�صلم كلُّهم« )2(.
الزمن املايض كالزمن الذي قبل  املعنى لو آمن يب يف  ابن حجر: »وقيل:  قال 
حينئذ  كانوا  الذين  أهنم  يظهر  والذي  قدومه،  حال  أو  املدينة   @ النبي  قدوم 
رؤساء اليهود، ومن عداهم كان تبعًا هلم، فلم يسلم منهم إال القليل كعبد اهلل بن 
@«. اهـ )3(.  النبي  اليهود عند قدوم  بالرياسة يف  سالم وكان من املشهورين 

ويؤكد ذلك ـ يعني أن املراد أحبار هيود ـ روايتي أمحد وأيب نعيم.
من  عرشة  املراد  »التحرير«:  صاحب  قال  مسلم«:  »رشح  يف  النووي  وقال 

أحبارهم. اهـ )4(.
إال  اليهود  أحبار  يسلم من  مل  فقال:   )5( السهييل  ابن حجر: »وأغرب  وقال 
أرلعبد اهلل بن  اثنان، يعني عبد اهلل بن سالم وعبد اهلل بن صوريا، كذا قال، ومل 
لتفسري  آخر  موضع  يف  السهيىل  نسبه  وإنام  صحيحة،  طريق  من  إسالمًا  صوريا 

النقاش«)6(.

)١( »فتح الباري« البن حجر )١١/٣٧4(. 
)٢( املصدر السابق. 

العريب  الغد  دار  ط.  العسقالين  حجر  البن  البخاري«  صحيح  برشح  الباري  »فتح   )٣(
 . )٣٧5/١١(

)4( »رشح مسلم« للنووي )١٧/١99(. 
)5( صاحب كتاب »الروض األنف«. 

)6( »فتح الباري« )٣٧5/١١(. وسيأيت الكالم ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ عمن أسلموا من اليهود 
يف الباب الثاين. ومجلة من رصح بأسامئهم هنا من أحبار اليهود الذين أسلموا: عبد اهلل بن 

سالم، وزيد بن سعنة، وميمون بن يامني }.
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)ووقع عند ابن حبان قصة إسالم مجاعة من األحبار كزيد بن سعنة مطواًل، 
وروي البيهقي أن هيوديا سمع النبي @ يقرأ سورة يوسف فجاء ومعه نفر من 
اليهود فأسلموا كلهم؛ لكن حيتمل أن ال يكونوا أحبارًا، وحديث ميمون بن يامني 

قد تقدم يف الباب( اهـ )1(.

*     *     *

)١( املصدر السابق.
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منع اليهود من االشرتاك يف احلروب مع املسلمني 
تتضمن  إليهام   @ قدومه  بعد  املدينة  هيود  مع   @ النبي  معاهدة  كانت 
اشرتاك اليهود يف الدفاع عن املدينة مع املسلمني، ففي نص وثيقة املعاهدة: )وأن 

بينهم النرص عىل من دهم يثرب(.
وثيقة  نص  ففي  نرصها،  أو  قريش  إجارة  من  اليهود  منعت  املعاهدة  أن  كام 

اُر قريش وال َمْن نرصها( )1(. املعاهدة: )وأنه ال جُتَ
وقد اختلف يف اليهود: هل شاركوا يف القتال والغزو الفعىل مع النبي @ يف 

حروبه وغزواته، عىل قولني: ـ 
)١( ذهب البعض إىل أن اليهود شاركوا يف بعض القتال مع املسلمني، وكان 

يرضب هلم بسهم من الغنائم.
مع  إشرتاك  أي  من  اليهود  منع   @ النبي  أن  إىل  اآلخرون  وذهب    )٢(

املسلمني يف حروهبم  )2(، وهذا هو األرجح من جهة الدليل. 

أدلة منع اليهود من االشرتاك يف احلروب مع املسلمني:  
خرج  قال:  الساعدي،  محيد  أيب  عن  احلاكم   اهلل  عبد  أبو  أخرج    )١(
قال: من هؤالء؟قالوا:  كتيبة،  إذا  الوادع  ثنية  إذا خلف  @ حتى  اهلل  رسـول 
قالوا: ال بل هم عىل  »و�أ�صلمو�؟«  بنوقينقاع، وهو رهط عبد اهلل بن سالم، قال: 

دينهم. قال: »قولو� لهم فلريجعو� فاإنا ل ن�صتعي بامل�رشكي« )3(.
وقد رواه احلاكم كشاهد حلديث آخر رواه، وفيه »فاإنا ل ن�صتعي بامل�رشكي على 

)١(  »السرية النبوية الصحيحة« د. أكرم ضياء العمري )٢8٢/١  ـ  ٢85(. 
)٢( أما من أسلم من اليهود وصار من املسلمني فقد شارك املسلمني يف قتاهلم وحروهبم. 

)٣( »املستدرك عىل الصحيحني«:١٢٢/٢ . 
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�مل�رشكي«. وقال احلاكم عنه: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
وقد روي احلديث نفسه عىل أنه يف غزوة أحد، يف حني أن رواية احلاكم تذكر 

أنه يف إحدى غزواته دون حتديد للغزوة )1(.
ويشكل عىل حتديد الغزوة بأهنا غزوة أحد: أن بني قينقاع قد تم إجالؤهم قبل 

أحد من املدينة بأكملهم. 
وقد أخرجه البيهقي عن أيب محيد الساعدي من طريق احلاكم أيضا )2(.

ابن سلول وأن  بن أيب  اهلل  الواقدي وابن سعد أهنم كانوا حلفاء عبد  وروى 
النبي @ قال: »ل ت�صتن�رشو� باأهل �ل�رشك على �أهل �ل�رشك« )3(. 

واحلديث فيه: سعد بن املنذر )4(.
)٢( وذكر ابن إسحاق واإلمام سحنون من طريق الزهري أن األنصار قالت يوم 

أحد: أال نستعني بحلفائنا من اليهود؟ فقال رسول اهلل @: »ل حاجة لنا فيهم«. 
ويؤيد القول بذلك: أن بنود املعاهدة مع اليهود فيها اشرتاك اليهود يف نفقات 
احلرب دفاعًا عن املدينة إذا دمهها عدو، )وأن بينهم النرص عىل من دهم يثرب(، ال 

عىل القتال خارج املدينة.
وما ورد يف رغبة اليهود وخروجهم للقتال مع املسلمني إنام يرجع إىل املحالفات 
السابقة التي كانت بني األوس واخلزرج واليهودقبل جمئ اإلسالم؛ )فلعل اليهود 

)١( »السرية النبوية الصحيحة« )١/ ٢88 (. 
)٢( »سنن البيهقي« )9/٣٧(.  

)٣( »السرية النبوية الصحيحة« )١/ ٢88( . 
)4( هو سعد بن املنذر بن أيب محيد الساعدي األنصاري املدين، وقد ينسب إىل جده، ذكره ابن 
حبان يف »الثقات«، وقيل: مقبول من الثالثة، روى له أبو داود يف فضائل األنصار حديثًا 
واحدًا، وذكره البخاري يف ضعفائه، وقال: يذكر له صحبة، يعد يف أهل املدينة، وحديثه ليس 
من وجه صحيح. أنظر »الثقات« )٣٧8/6(، و»تقريب التهذيب« )٢٣٢/١(، و»هتذيب 

الكامل« )٣٠6/١٠(، و»الضعفاء الصغري للبخاري« )54/١  حتت رقم: ١4٧(. 
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أرادوا التأكيد عىل تلك األحالف( وتقوية ارتباطهم بحلفائهم القدامي لإلفادة من 
هذه الصلة يف الوقيعة بني املسلمني وختذيلهم وغلغلة النفاق بني صفوفهم، ولكن 
النبي @ قطع الطريق عليهم برفض معونتهم ماداموا عىل الكفر. إن استمرار 
األنصار  قول  من  يتضح  واليهود  واخلزرج  األوس  بني  القديمة  املحالفات  أثر 
@: »أال نستعني بحلفائنا من هيود؟« كام يتضح من شفاعة عبد اهلل بن  للنبي 
أيب بن سلول كبري املنافقني يف بني قينقاع حلفاء قومه اخلزرج، ومن حماولة بعض 
النبي  حكم  عىل  نزوهلم  بعد  القتل  من  قريظة  بني  هيود  حلفائهم  ختليص  األوس 
م النبُي @ سعَد بن معاذ فحكم بقتلهم، وبذلك تربأ من حلفهم كام  @فحكَّ
تربأ من قبله عبادة بن الصامت )وهو من بني عوف من اخلزرج( من بني قينقاع 

حني حاربوا الرسول @ )1(. 
أما أحاديث اشرتاك اليهود الفعىل مع الرسول @ يف حروبه فهي ضعيفة، 
وهي التي استند إليها من قال بأن اليهود شاركوا املسلمني يف حروهبم وكان يسهم 

هلم يف الغنائم معهم: ـ  
ذكر أبو عبيد بسنده عن الزهري قال: »كان اليهود يغزون مع رسول اهلل @ 

فيسهم هلم« )2(. وهو حديث مرسل ال حيتج به )3(.
وعند الرتمذي: »أن النبي @ أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه«.

قال الرتمذي: حديث حسن غريب. واحلديث من طريق الزهري مرساًل فال 
حيتج به )4(.

)١( »السرية النبوية الصحيحة« )١/٢89(.  
)٢( أبو عبيد يف »األموال«: )ص: ٢96(. 

)٣( »السرية النبوية الصحيحة« )١/٢86(.
)4( املصدر السابق )٢8٧/١( .
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وعند الزيلعي يف »نصب الراية«: »أن النبي كان يغزو باليهود« وهو من مراسيل 
الزهري، فال حيتج به )1(.

ويف  »سنن البيهقي« حديث »أن رسول اهلل @ غزا بناس من اليهود«.
قال البيهقي: هذا منقطع وهو من مراسيل الزهري أيضًا )2(.

سننه،  يف  البيهقي  وعنه  املغازي،  كتاب  يف  ـ  مرتوك  وهو  ـ  الواقدي  وأورد   
وقال: هذا منقطع وإسناده ضعيف، والزيلعي »يف نصب الراية« حديث: »خرج 

رسول اهلل @ بعرشة من هيود املدينة غزا هبم خيرب« )3(.
وأخرج اخلطيب البغدادي يف »تاريخ بغداد« بسنده حديث: »أن النبي @ 

قاتل معه قوم من اليهود يف بعض حروبه فأسهم هلم مع املسلمني«.
أبا  يلق  مل  ويزيد هذا   ،< أيب هريرة  بن جابر عن  يزيد  بن  يزيد  وفيه: عن 
هريرة، فقد ولد يزيد يف حدود سنة ٧٧ هـ يف حني تويف أبو هريرة سنة 5٧ هــ، 

فاإلسناد ضعيف سقط منه بعض الرواة  )4(.
ويف »سنن البيهقي« حديث: »استعان رسول اهلل @ بيهود قينقاع«.

عامرة  بن  احلسن  أن  ورغم  مرتوك،  أنه  البيهقى  ذكر  عامرة،  بن  احلسن  وفيه 
غري متفق عىل تضعيفه لكن أكثر جهابذة املحدثني يضعفونه حتى حكى السهييل 

إمجاعهم عىل ذلك )5(.
*     *     *

)١( املصدر السابق )٢8٧/١ (. 
)٢( املصدر السابق . 
)٣( املصدر السابق . 
)4( املصدر السابق . 

)5( »السرية النبوية الصحيحة« )٢86/١(، وانظر »هتذيب التهذيب« البن حجر العسقالين 
)٣٠4/٢ ـ ٣٠8 (. 
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اضطرار املسلمني إىل
 إخراج اليهود من املدينة
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مواقف اليهود العدائية املتكررة  وإخراجهم من املدينة
ما  رسعان  بل  معهم   @ الرسول  أبرمها  التي  باملعاهدة  اليهود  يلتزم  مل 
نقضوها ومل يكتفوا بعدم الوفاء بإلتزاماهتم التي حددهتا بل وقفوا مواقف عدائية 

أيضًا فكان ذلك سبَب إجالئهم عن املدينة )1(.

املدينة: • إجالء بين قينقاع عن 
قينقاع الغضب والغيظ  بني  إذ أظهر هيود  وقع ذلك بعد غزوة بدر الكربى، 
عقب انتصار املسلمني عىل مرشكي مكة يوم بدر، وقد بلغ هبم األمر أن جاهروا 
بالعداء للمسلمني مما يعني اإلخالل باألمن والسالم داخل املدينة، مما ينايف الغرض 

من املعاهدة التي عقدوها مع املسلمني. 
ومما أظهروه من العداء قوهلم لرسول اهلل @: ياحممد ال يغرك من نفسك 
أنك قتلت نفرًا يف قريش كانوا أغامرًا ال يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا 

نحن الناس، وأنك مل تلق مثلنا )2(.
فعقد أحد  قينقاع  بني  امرأة مسلمة قصدت سوق  أن  أيضًا  السرية  ويف كتب 
اليهود طرف ثوهبا فلام قامت انكشفت عورهتا فصاحت، فقام أحد املسلمني فقتل 
املسلم  أهل  فاسترصخ  فقتلوه،  املسلم  عىل  اليهود  باقي  فتواثب  اليهودي،  ذلك 

املسلمني عىل اليهود، فوقع الرش بني املسلمني وبني بني قينقاع.

فخرج إليهم النبي @ بجيشه فحارصهم حتى اشتد عليهم احلصار فنزلوا 

)١( »السرية النبوية الصحيحة« )١/ ٢99( .  
)٢(  روي ذلك ابن إسحاق برواية حسنها احلافظ ابن حجر، وفيها حممد بن حممد مويل زيد بن 

ثابت وهو جمهول. انظر: »السرية النبوية الصحيحة« )٣٠٠/١(. 
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عىل حكمه @، وانتهى األمر بإجالئهم عن املدينة، فلحقوا بأذرعات )1(، وكان 
عدد مقاتليهم أربعامئة حارس )بدون درع(، وثالثامئة دارع. فلبثوا يف أذرعات حتى 

هلك أكثرهم. 

املدينة: النضري عن   • إجالء بين 
ذهب أكثر أهل السرية واملغازي أن ذلك وقع بعد غزوة أحد، فقد أظهر بنو 
النضري العداوة للمسلمني من بعد غزوة بدر الكربى، حيث قام كعب بن األرشف 
من زعامئهم، وقد غاظه انتصار املسلمني ببدر، فهجى النبى @ وسعى لتحريض 
عاد  وملا  بالثأر،  األخذ  إىل  ويدعوها  ببدر،  قتالها  يبكي  مكة  وزار  عليه،  قريش 
للمدينة َشبََّب )2( بنساء املسلمني، فأمر النبي @ بقتله، فاحتال عليه حممد بن 
مسلمة األنصاري بخدعة انتهت بقتله جزاء ما اقرتفه من نكث للعهد واستعداء 
لقريش عىل املسلمني )ولكن الرسول @ مل يؤاخذ بني النضري بجريرة كعب ابن 
األرشف )3( واكتفى بقتله جزاء غدره( )4(. )وقد اشتكت اليهود مقتله فبني هلم 

)١( تقع أذرعات )أو أذريعات( عىل حدود الشام. وهي موضع كائن يف منطقة رشق األردن 
حاليًا بني أجنادين والشام. 

أي:  الشباب،  حسنة.  وقصيدة  بحبها،  وَعّرض  الَغَزل  فيها  قال  بفالنة:  الشاعر  َشبََّب    )٢(
التشبيب، والتشبيب: النَّسيب، يقال: هو ُيشبب بقالنة أي ينُسب هبا، من النسب، وتشبيب 
 ) اللغة البن دريد ٢/١  بالَغَزل والنسيب. )انظر مجهرة  النساء  الشعر: ترقيق أوله بذكر 
العروس  )تاج  منظور ]شبب[(  )اللسان البن  للجوهري ١/٣44(  اللغة  )الصحاح يف 

للزبيدي ]شبب[( )املصباح املنري ألمحد بن حممد املقري )٣٠٢/١(.
)٣( كعب بن األرشف من قبيلة طئ، ومن بني نبهان، وأمه من بني النضري، كان غنيًا، شاعرًا، 

له حصن يف رشق جنوب املدينة خلف ديار بني النضري، ويعد من أمجل العرب. 
)4( »السرية النبويةه الصحيحة« )١/٣٠4( . 
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رسول اهلل @ ما صدر منه من عداء وهجاء( )1( وجدد املعاهدة معهم، ولكنهم 
 @ الرسول  قتل  فحاولوا  املعاهدة،  يكيدون لإلسالم رغم جتديدهم  مضوا 
غدرًا، فنجاه اهلل تعاىل من كيدهم، فأنذرهم النبي @ عرشة أيام فمن ُرئَِي بعد 
عىل  نزلوا  حتى   @ النبي  فحارصهم   )2( متردهم  فأعلنوا  عنقه،  رضبت  ذلك 
اجلالء، عىل أن هلم ما أقّلت اإلبل إال السالح، فخربوا بيوهتم بأيدهيم، ومحلوا ما 
إىل  معظمهم  وتوجه  للمسلمني،  سالحهم  وتركوا  واألموال،  املتاع  من  أمكنهم 

الشام، وذهب زعامؤهم إىل خيرب، فنزلوا فيها )3(. 
وجددت  املدينة،  يف  اليهود  شوكة  كرس  إىل  النضري  بني  إجالء  أدي  وقد 
حتى  العهد  عىل  املحافظة  يف  رغبتها  وأظهرت  املسلمني،  مع  املعاهدة  قريظة  بنو 

كانت غزوة األحزاب.
كانوا  الذين  للمهاجرين  )بإقطاعها  النضري  بني  بأرايض  املسلمون  انتفع  كام 

يعتمدون يف سكاهنم عىل أرايض وبيوت األنصار( )4(.

*     *     *

)١( املصدر السابق )٣٠٣/١( .
)٢( بتحريض من املنافقني باملدينة وعىل رأسهم عبد اهلل بن أيب بن سلول .

)٣(  »السرية النبوية الصحيحة«)٣٠9/١ ـ ٣١٠ (.
)4( املصدر السابق)٣١١/١( . 
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غزوة اخلندق وحصار األحزاب للمسلمني يف املدينة
وقعت غزوة اخلندق )األحزاب( سنة 5 هـ، ويف هذه الغزوة سعت قريش إىل 
اختاذ حلفاء هلا يشاركوهنا يف قتال املسلمني، ومهد هلم هذا األمر هيود بني النضري، 
فعندما أجىل الرسول @ هيود بني النضري من املدينة بعد غزوة أحد، وأقام عدد 
من زعامئهم يف خيرب، بدأوا يف االتصال بقريش والقبائل األخرى جلمعهم عىل قتال 
املسلمني وغزو املدينة. فخرج وفد ـ منهم: سالم بن أيب احلقيق النرضي وحيي بن 
أخطب النرضيـ  إىل مكة، حلث قريش عىل حرب املسلمني، ووعدوهم بمنارصهتم 
فاستطاعت  الغرض،  لنفس  نجد  يف  غطفان  قبيلة  إىل  توجهوا  ثم  املسلمني،  ضد 

قريش أن جتمع العديد من القبائل ومعظمها فروع من غطفان لقتال املسلمني )1(.
 @ الرسول  استشار  لغزوهم،  األحزاب  جتمع  بخرب  املسلمون  علم  فلام 
من  الشاملية  املنطقة  يف  خندق  بحفر   < الفاريس  سلامن  عليه  فأشار  أصحابه، 
املدينة، ويربط بني طريف حرة واقم وَحّرة الوبرة، وهي املنطقة الوحيدة املكشوفة 
وأشجار  األبنية  فيها  تتشابك  كاحلصن  فكانت  األخرى  اجلهات  أما  الغزاة،  أمام 
النخيل وحتيطها احلرات التي يصعب عىل اإلبل واملشاة السري فيها. فيكون اخلندق 
بذلك حاجزًا يمنع االلتحام املبارش بني الغزاة بجموعهم الكبرية وبني املسلمني، 

ويمنع اقتحام املدينة، وجيعل املسلمني يف موقع دفاعي جيد )2(.
ورشع املسلمون بحفر اخلندق، وكان يمتد من أم الشيخني طرف بني حارثة 
رشقًا حتى املذاد غربًا، وكان طوله مخسة آالف ذراع، وعرضه تسعةأذرع، وعمقه 

)١( »سرية ابن هشام« )٢١4/٣(، و«تفسري ابن كثري« )5١٣/١(، و »صحيح السرية النبوية« 
 .)4١9/٢(

السرية  »صحيح  و  الباري« )٣9٣/٧(،  »وفتح   ،)٢٢٠ ـ  هشام« )٢/٢١9  ابن  )٢( »سرية 
النبوية« )4٢٠/٢(. 
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من سبعة أذرع إىل عرشة. وكان عىل كل عرشة من املسلمني حفر أربعني ذراعًا وقد 
توىل املهاجرون احلفر من ناحية حصن راتج يف الرشق إىل حصن ذباب، واألنصار 
اجلو  رغم  برسعة  احلفر  تم  وقد   .)1( الغرب  يف  عبيد  جبل  إىل  ذباب  حصن  من 
@ بنفسه، مما أثر عىل الروح  البارد وقلة الطعام، وشاركهم يف احلفر الرسول 
املعنوية للمسلمني فتمكنوا من إنجاز اخلندق يف ستة أيام فقط )2(، وقبل وصول 
مجوع األحزاب إىل مشارف املدينة.)فلام ُأْنِجَز اخلندق وضع الرسول @ النساء 
 )3( حارثة(  لبني  وهو  املسلمني  حصون  أقوى  وهو  فارع،  حصن  يف  واألطفال 
ورتب النبي @ جيشه، فأسند ظهرهم إىل جبل سلع داخل املدينة، ووجوههم 

إىل اخلندق )4(. 
لقريش  مقاتل،  آالف  عرشة  بلغوا  فقد  كبريًا،  العددي  املرشكني  تفوق  كان 
وأحابيشها أربعة آالف، ومعهم ثلثامئة فرس وألف ومخسامئة بعري، ثم التحق هبم 
بنو سليم، وهم سبعامئة، ومن فزارة ألف رجل، ومن أشجع أربعامئة رجل، ومن 

بني مرة أربعامئة، وبقية العرشة آالف مقاتل من بني أسد وبقية غطفان.
أما جيش املسلمني فكان ثالثة آالف مقاتل )5(.

وقد أشتد اخلطب عىل املسلمني عندما بلغهم أن حلفاءهم ـ هيود بني قريظة ـ 
قد نكثوا العهد وغدروا هبم، وكانت ديار بني قريظة يف العوايل، يف اجلنوب الرشقي 

)١( راجع ابن سعد يف »الطبقات الكربى« )66/٢ ـ 6٧(، و »تفسري الطربي« )٣٣/٢١(، 
و»فتح الباري« )٣9٧/٧(. و »صحيح السرية النبوية« )٢4١/٢(.  

)٢(  »السرية النبوية الصحيحة« )4٢/٢(. 
)٣( املصدر السابق )٢/4٢5(. 

)4( »سرية ابن هشام« )٢٢٠/٢(. 
)5( راجع »الوفا بأخبار املصطفى« البن اجلوزي )ص: 69٢(، و »سرية ابن هشام« )٢/٢١5  

ـ ٢٢٠(، و »فتح الباري«) ٣9٣/٧(، و »الطبقات الكربى« البن سعد )٢/66(.  
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للمدينة، عىل وادي مهزور، فكان موقعهم يمكنهم من إيقاع رضبة باملسلمني من 
اخللف )1(.

وقد أرسل الرسول @ من يستطلع موقف بني قريظة، فوجدهم قد نقضوا 
عهدهم وأظهروا العداوة للمسلمني بعد أن أقنع حيي بن أخطب النرضي كعب 
القضاء  عىل  وقدرهتا  األحزاب  قوة  له  بني  حيث  العهد،  بنقض  القرظي  أسد  بن 
عىل املسلمني، وتعهد بدخول احلصن معه إن رجع األحزاب عن املدينة، فأعلنت 
قريظة نقض العهد، وشاع اخلرب بني املسلمني، فخافوا عىل نسائهم وأطفاهلم من 

بني قريظة )2(.
ڌ   ژ  اآلية:  يف  املسلمني  أصاب  الذي  البالء  الكريم  القرآن  وصف  وقد 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  
ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   
ڱ  ڱ  ژ ]األحزاب: ١٠ - ١١[، وقد نظم املسلمون دوريات حلراسة املدينة، 
ويظهرون التكبري إلشعار بني قريظة بيقظتهم ووجودهم، خوفًا منهم عىل النساء 

واألطفال يف احلصون  )3(.
فحارصوا  اقتحامه،  يستطيعوا  ومل  باخلندق،  األحزاب  مجوع  فوجئت  وقد 
املسلمني، واشتد حصارهم، ومل يكن بينهم قتال إال بالرمي بالنبال، ورغم طول 

مدة احلصار فقد استشهد من املسلمني ثامنية )4(.

)١( »السرية النبوية الصحيحة« ) 4٢٧/٢ (. 
 ،)5٢/6  ،8٠/٧( الباري«  »فتح  و   ،١٠٣/4 والنهاية«  »البداية  يف  كثري  ابن  راجع    )٢(

و»صحيح السرية النبوية« )4٢٧/٢ ـ 4٢8(.  
)٣( »الطبقات الكربى« البن سعد )6٧/٢(. 

)4( راجع »سرية ابن هشام«) ٢5٣/٣(، و »الطبقات الكربى«) 68/٢ ـ ٧٠( ويف مقدمة 
بني  >، وأصيب يف أكحله، وبعد غزوة  هؤالء الشهداء: سعد بن معاذ زعيم األوس 
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وقتل من املرشكني أربعة  )1(، فكانت غزوة اخلندق أقل الغزوات قتىل رغم 
كثرة أعداد املرشكني فيها، إذ مل يقع التحام مبارش بني الفريقني. 

وكان طول احلصار سببًا يف إضعاف معنوية األحزاب، خاصة أن أهدافهم مل 
تكن واحدة، فقريش تريد القضاء عىل املسلمني لتحرير طرق جتارهتا ولالنتصار 
مل  بحيث  مرتددة  وهيود  املدينة،  لنهب  رسيعًا  نرصًا  يريدون  واألعراب  لوثنيتها، 
تدخل القتال رغم نقضها للعهد خوفًا من ترك األحزاب للحصار، فتقف عندئذ 
وحدها وجهًا لوجه أمام املسلمني، لذا طلب اليهود من األحزاب تسليمهم رهائن 
منهم قبل اإلشرتاك يف القتال معهم  )2(. ثم نرصاهلل تعاىل املسلمني بريح )الصبا(، 
فهبت عىل مجوع األحزاب العواصف الشديدة الباردة، فاقتلعت خيامهم، وكفأت 
عن  احلصار  وانفك  فرحلوا   ،)3( رحاهلم  ودفنت  نرياهنم،  وأطفات  قدورهم، 

املدينة، فتنفس املسلمون الصعداء. قال تعاىل: ژ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   
چ   چ  ڃ   ژڃ   تعاىل:  وقال   .]9 ]األحزاب:  ژ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ژ  ڈ  ڎ  ڈ   ڎ   ڍ  ڌڌ    چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  

]األحزاب: ٢5[.
*     *     *

قريظة انتفض جرحه فامت. 
)١( »صحيح السرية النبوية« )٢/4٢9(. 

)٢( املصدر السابق )4٣٠/٢(. 
ُت  )٣( املصدر السابق، ويف الصحيحني من حديث ابن عباس { أن النبي @ قال: »ُنصرِ
البخاري )988( يف: ١5كتاب االستسقاء، ٢6  ُبور« أخرجه  بالدَّ ّبا، وُأْهلرِكت عاٌد  بالصَّ
ُبور«، وأخرجه مسلم )4١٢4(  ّبا، وُأْهلرِكت عاٌد بالدَّ ُت بالصَّ باب قول النبي @ »ُنصرِ

يف: صالة االستسقاء: 5باب يف ريح الصبا والدبور.
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) خريطة توضيحية لغزوة األحزاب(
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قتل رجال بين قريظة وسيب النساء والذراري
املدينة،  عن  إجالئهم  بعد  النضري  بني  هيود  نفوس  يف  والغيظ  احلقد  اشتعل 
فحرض زعامؤهم املرشكني من قريش واألحزاب عىل غزو املدينة، فكانت غزوة 
اشتداد  مع  خاصة  ذكرنا،  كام  باملسلمني  اخلطب  واشتد  هـ،   5 سنة  يف  اخلندق 
حصار األحزاب للمدينة، فقد كان يف حصار املدينة عرشة آالف مقاتل من قريش 

واألحزاب )1(.
وخالل هذا احلصار الشديد نقضت قريظة عهدها مع النبي @، وجهرت 
الكبري  باخلطر  املسلمون  وشعر  النرضي.  أخطب  بن  ُحيّي  من  بتحريض  بذلك، 
الذي يتهددهم نتيجة غدر بني قريظة وتواطئهم مع األحزاب بام يعّرض املسلمني 

خلطر مدامهة األحزاب للمدينة واقتحامها بمعاونة هؤالء اليهود من جهتهم.
فلام هزم اهلل تعاىلـ  بالريحـ  مجوَع األحزاب، فرتاجعوا وتشتت شملهم، أمر اهلل 
تعاىل نبيه @ بقتال بني قريظة، فتوجه إليهم @ مع أصحابه، فحارصوهم، 
وشددوا عليهم احلصار حتى استسلموا، وقبلوا النزول عىل حكم سعد بن معاذ 
بقتل   < سعد  فيهم  فحكم   ،)2( األوس  من  قومه  حلفاء  كانوا  ألهنم   ،<
وقسمت  فيهم،  القتل  فنفذ  أمواهلم،  تقسم  وأن  والذرية،  النساء  وسبي  مقاتلتهم 

أمواهلم وسبيت نساؤهم وذرارهيم )٣(. 

)١( راجع »السرية النبوية الصحيحة« )٣١٣/١(. 
)٢( ظنوا أنه سريأف هبم رغم شناعة غدرهم وخيانتهم ألهنم كانوا حلفاء قومه األوس. 

)٣( يف الصحيحني من حديث عائشة úú< قالت: »... فلام رجع رسول اهلل @ من اخلندق 
وضع السالح واغتسل، فأتاه جربيل # وهو َيْنُفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت 
السالح، واهلل ما وضعُته، اخرج إليهم. قال النبي @: فأين؟ فأشار إىل بني قريظة، فأتاهم 
رسول اهلل @، فنزلوا عىل حكمه، فردَّ احلكم إىل َسْعٍد، قال: فإين أحكم فيهم أن تقتل 
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أرواح  بخيانتهم  عرضوا  حني  عملهم،  جنس  من  قريظة  بني  جزاء  وكان 
أن عوقبوا  للسبي، فكان  للنهب، ونساءهم وذرارهيم  للقتال، وأمواهلم  املسلمني 

بذلك جزاء وفاقًا )1(.

*     *     *

املقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أمواهلم، فقال له النبي @: »لقد حكمت 
البخاري )        ( يف: 64 كتاب املغازي: ٣٠باب مرجع  فيهم بحكم امللك«. أخرجه 
النبي @ من األحزاب، ومسلم )4696( يف: كتاب اجلهاد والسري: ٢٢ باب جواز قتل 

من نقض العهد وجواز إنزال أهل احلصن. 
)١( »السرية النبوية الصحيحة« )٣١٧/١(. 
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فـتـح خـيــبــر
مل ُيظِهر هيود خيرب العداء للمسلمني حتى نزل فيهم زعامء بني النضري، الذين 
َحزَّ يف نفوسهم إجالؤهم عن ديارهم، ومل يكن هذا اإلجالء كافيًا لكرس شوكتهم، 
يرضبن  القيان  وخلفهم  واألموال،  واألبناء  النساء  ومعهم  املدينة،  غادروا  فقد 
الدفوف واملزامري بزهاء وفخر ما رئي مثله يف حي من الناس يف زماهنم. وكان من 
أبرز زعامء بني النضري الذين نزلوا يف خيرب: سالم بن أيب احُلَقيق، وكنانة بن الربيع 
م هؤالء  ابن أيب احلقيق، وحيي بن أخطب، فلام نزلوا دان هلم أهلها  )1(، وكان تزعُّ
خليرب كافيًا يف جرها إىل الرصاع والتصدي لإلنتقام من املسلمني، فقد كانوا يدفعهم 

حقد دفني ورغبة قوية يف العودة إىل ديارهم داخل املدينة )2(. 

وكان أول حترك قوي حدث يف غزوة األحزاب حيث كان خليرب ـ وعىل رأسها 
زعامء بني النضري ـ دور كبري يف حشد قريش واألعراب ضد املسلمني، وتسخري 
مع  والتعاون  بالغدر  قريظة  بني  إقناع  يف  الناجح  سعيهم  ثم  ذلك،  يف  أمواهلم 

األحزاب)3(.

وكان الوضع جتاه خيرب خيتلف عن قتال اليهود الذين كانوا داخل املدينة ويف 
ظاهرها، فخيرب خارج املدينة، وأرضها يف نطاق غطفان، التي ستسارع إىل نجدهتم، 
وحصون خيرب عديدة ومنيعة، ومقاتلوها أشداء، فليس من السهل قتاهلم، إذ حيتاج 
إىل وقت طويل، وجهد كبري، وتفرغ تام لقتاهلم، وهم قد بلغوا من اخلطورة عىل 

املسلمني ما جيعل مواجهتهم الزمة ورضورية.

)١( أي: أهل خيرب. 
)٢( »السرية النبوية الصحيحة«)٣١8/١ ـ ٣١9(. 

)٣(  املصدر السابق.
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يف  املوقف  بمعاجلة   @ الرسول  اهتم  خائبني،  األحزاب  اهلل  رد  فلام 
خيرب)1(.

فلام مل ير منهم استجابة للخري عمد إىل قتل سالم بن أيب احلقيق أبرز زعامء بني 
النضري، والذي نزل بخيرب بعد جالء بني النضري، ولعب مع زعامء بني النضري دوره 
يف التأليب عىل املسلمني، فقتله عبد اهلل بن عتيك ومعه رجال من األنصار، وهو يف 

بيته داخل حصنه وبني حرسه ورجاله  )2(. 
لفتح  ليتفرغوا  للمسلمني  الفرصة  أتيحت  هـ   6 سنة  احلديبية  صلح  وبعد 
حصوهنم،  يف  وحارصهم  فباغتهم،  بجيشه،   @ الرسول  إليهم  فخرج  خيرب، 
فبدأ بحص )ناعم(، وجعل الراية يف اليوم الثالث للحصار لعىل بن أيب طالب فتم 
الفتح عىل يديه، وقد أوىص النبي @ عليًا أن يدعوا هيود خيرب إىل اإلسالم، وما 
جيب عليهم من حق اهلل، وقال له: »فو�لل لأن يهدي �لل بك رجاًل و�حد�ً خري لك 

من �أن يكون لك ُحُمر �لنَّْعم« )3(.
مما يدل عىل أن النبي @ ما كان حريصًا عىل غنائم خيرب، بل كان مهه نرش 

العقيدة وإزاحة العقبات من طريقها )4(.
مخسامئة  فيه  وكان  معاذ(  بن  )الصعب  حصن  إىل  بعدها  املسلمون  توجه  ثم 
مقاتل، وقد محل الراية يف فتحه احلباب بن املنذر، وأبىل بالء حسنًا، وقاوم اليهود 
مقاومة عنيفة، واستغرق فتحه ثالثة أيام. ثم فتح املسلمون حصن قلعة )الزبري( 
وقد اجتمع فيه الفاّرون من حصن )ناعم( و)الصعب(، وكان حصن قلعة الزبري 

)١( املصدر السابق. 
)٢( راجع قصته يف »فتح الباري«، كتاب املغازي، )باب قتل أيب رافع(.  

)٣( رواه مسلم يف صحيحة يف كتاب )فضائل الصحابة(.  
)4( »صحيح السرية النبوية« )٣٢٣/١(. 
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)أيب(  حصن  إىل  املسلمون  توجه  ثم  أيام،  ثالثة  حصار  بعد  ففتح  مرتفعًا،  منيعًا 
وحصن)النزار(، وتم هلم الفتح، فتوجه املسلمون إىل حصن )القموص( املنيع وإىل 
حصني )الوطيح(، و)السالمل(، وحارصوا اليهود فيها أربعة عرش يومًا حتى طلبوا 
قتال،  فيه  آخر حصن جرى  كان  )نزار(  أن حصن  إذ  قتال،  يقع  أن  دون  الصلح 

فصاحلوا النبي @ عىل أن يسريهم وأن حيقن دماءهم ففعل )1(.
وعليه، اهنارت بعد ذلك مقاومة اليهود، فاقترصوا عىل التحصن يف حصوهنم، 

ثم طلب الصلح بعد احلصار.
 )2( واحللقة  والبيضاء  الصفراء   @ اهلل  لرسول  أن  عىل  املصاحلة  وكانت 
ولليهود )ما محلت ركاهبم عىل أن ال يكتموا وال يغيبوا شيئًا فإن فعلوه فال ذمة هلم 

وال عهد( )3(.
)وبذلك سقطت سائر خيرب بيد املسلمني، وسارع أهل )َفدك( )4( يف شامل خيرب 
إىل طلب الصلح، وأن يسريهم وحيقن دماءهم، وخيلوا له األموال فوافق@ عىل 

طلبهم( )5(.
وحارص املسلمون )وادي الُقرى( )6(، وهي جمموعة قرى بني خيرب وتيامء )7(، 
فاستسلمت، وصالح )َتْياَمء( عىل مثل صلح خيرب ووادي الُقرى.)وبذلك اهنارت 

سائر املعاقل اليهودية أمام املسلمني( )8(.

)١( راجع املصدر السابق )٣٢١/١ ـ ٣٢6(. وراجع مغازي الواقدي)٢/٢59، 6٧٠(. 
)٢( الصفراء: الذهب، البيضاء: الفضة، احللقة: السالح والدروع. 

)٣( »السرية النبوية الصحيحة« )١/٣٢5(.
)4( فدك: قرية بينها وبني املدينة يومان وقيل ثالثة . 

)5( »السريةالنبوية الصحيحة« )١/٣٢6 (.
)6( وادي القرى: واٍد كثري القرى بني املدينة والشام، وتيامء: بلد بني وادي القرى والشام . 

)٧( »السريةالنبوية الصحيحة« )١/٣٢6 (.
)8( املصدر السابق )٣٢٧/١ (. 
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نساؤهم  وسبيت  رجاًل  وتسعني  ثالثة  خيرب  معارك  يف  هيود  قتىل  بلغ  وقد 
وذرارهيم )1(.

وهذا من خذالن اهلل تعاىل ليهود، فإن قتالهم وهم يدافعون يف حصون منيعة 
أكثر بكثري من شهداء املسلمني املهاجرين يف ساحات مكشوفة، وقد صح أن امرأة 
هيودية أهدت النبي @ شاة مشوية قد سمتها، وأكثرت السم يف الذراع عندما 
اللقمة،  فلفظ  مسمومة،  أهنا  أخربته  الذراع،  أكل  فلام  حيبها،   @ أنه  عرفت 
وأعرتفت املرأة )2( فلم يعاقبها، وقد قتلها بعد ذلك عندما مات برش بن معرور > 

من أثر السم الذي ازدرده مع الطعام )3(.
ومما ساعد عىل فتح خيرب ـ عىل شدة مناعة حصوهنا وكثرهتا ـ تفّرُغ املسلمني 
لقتاهلا بعد صلح احلديبية دون أي ممانعة أو تدخل من قريش، وختاذل قبيلة غطفان 

ـ حليفة هيود خيرب ـ عن نجدهتم خوفًا عىل ديارهم من املسلمني )4(.
زراعتها،  يف  يعملوا  أن  عىل  فيها،  خيرب  )هيود    @ اهلل  رسول  أبقي  وقد 
وينفقوا عليها من أمواهلم، وهلم نصف ثامرها، عىل أن للمسلمني حق إخراجهم 
@، وقالوا:  النبي  بادروا بعرض ذلك عىل  اليهود قد  أرادوا، وكان  منها متى 
نحن أعلم باألرض منكم، فوافق عىل ذلك، بعد أن َهمَّ بإخراجهم منها. ومهه @ 
بإخراجهم دليل عىل أن خيرب كلها فتحت عنوة، ألن من صالح منهم صالح عىل 

حقن دمه وإجالئه منها( )5(.

)١( »السرية النبوية الصحيحة« )٣٢٧/١ (.
)٢( وقصتها يف »الصحيحني«. 

)٣( »السرية النبوية الصحيحة« ) ٣٢٧/١( نقاًل عن »السرية البن هشام« )٢4٠/٢ ـ  ٢4١( 
و »مستدرك احلاكم« ) ٢٢٠/٣٠(.

)4( »السرية النبوية الصحيحة« ) ٣٢٧/١ (.
)5( املصدر السابق ) ١/٣٢8(. 
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)فأقاموا فيها، وكان رسول اهلل @ يبعث من ِقَبِله رجاًل لتقدير الثامر وقبض 
حصة املسلمني( )1(.

إمكانياهتم  وعزز  الكثري،  باخلري  املسلمني  عىل  عاد  خيرب  فتح  أن  شك  )وال 
االقتصادية بدخل سنوي دائم( )2(؛ خاصة مع شدة حاجة املسلمني قبل فتح خيرب. 
ومع ذلك فقد كان الرسول @ يفضل إسالم خيرب عىل كل غنيمة كام يتضح من 
إفناء  @ راغبًا يف  الراية يوم خيرب، )ومل يكن  )3(، ملا أعطاه   < وصيته لعىل 
والسالمل  القموص  حصون  هيود  عليه  عَرضه  ملاَّ  الصلح  منهم  َقبَِل  لذلك  هيود، 
والوطيح، كام قبل @ بعد الصلحـ  الذي وافقوا بموجبه عىل إجالئهم من خيرب 
أن يبقيهم يف خيرب بناء عىل طلبهم، وكل ذلك يدل عىل الروح السمحة والعدالة 
ق للدولة اإلسالمية مصالح عليا اقتصادية وعسكرية  السامية)4(، )كام أن ذلك حقَّ
حيث متت املحافظة عىل طاقات املسلمني العسكرية، ووجهوا إىل اجلهاد الدائم، من 
أجل توحيد جزيرة العرب حتت راية اإلسالم، ومل يتحولوا إىل الفالحة التي حتتاج 
إىل إدامة العمل يف استصالح األرض ورعاية الزرع والنخل مما يستنفذ طاقتهم، 
وكذلك متت اإلفادة من خربة وطاقة الفالحني اليهود للحفاظ عىل مستوى اإلنتاج 
للمسلمني  يوفر  مما  وزراعتها،  باألرض  خربة  يمتلكون  ألهنم  خيرب،  يف  الزراعي 
التي  بالنفقات األخرى  حصة كبرية يمكن اإلفادة منها يف جتهيز اجليوش والقيام 

حتتاجها الدولة( )5(.

)١( املصدر السابق. 
)٢( املصدر السابق  )٣٢9/١ ( وروي البخاري عن عائشة < قالت: »ملا فتحت خيرب قلنا 

نشبع من التمر«، وعن ابن عمر > قال: »ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيرب«.
)٣( انظر املصدر السابق ) ١/٣٢9 (. 

)4( املصدر السابق. 
)5( املصدر السابق )٣٢9/١ ـ ٣٣٠(. 
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هيود  عىل  املسلمني  خربانتصار  بلغها  ملا  قريشًا  والغيظ  الكآبة  أصابت  )وقد 
خيرب، وهو أمر ما كانت تتوقعه ملا هومشهور عن حصانة قالع اليهود وحصوهنم 

يف خيرب وكثرة مقاتليهم وسالحهم( )1(. 
)وكذلك كان صدى فتح خيرب مدويًا يف أوساط القبائل العربية األخرى التي 
أدهشها اخلرب وخذهلا النرص، فكفكفت من عدائها، وجنحت إيل املساملة واملوادعة، 
انتهى  واملنة. وهكذا  احلمد  )2(، وهلل  انتشار اإلسالم(  أمام  آفاق جديدة  ففتحت 

دور اليهود العسكري واالقتصادي يف احلجاز.
وقد استمر بقاؤهم بخيرب )حتى خالفة عمر بن اخلطاب >، فبدت منهم 
العداوة والبغضاء وغدروا باملسلمني، ففدعوا )3( يدي ورجيل عبد اهلل بن عمر { 
وهو نائم يف سهمه من خيرب، فأجالهم عمر > من خيرب، وأعطاهم قيمة ما كان 
هلم من التمر مااًل وإباًل وعروضًا من أقتاب وجبال )4(، وأخذ املسلمون ضياعهم 

من مغانم خيرب فترصفوا فيها( )5(.
وهكذا انتهى تواجد اليهود يف اجلزيزة العربية، وهذا ما كان يريده @، أن ال 
جيتمع يف جزيرة العرب دينان، ففي احلديث املرفوع: »لأُْخِرجن �ليهوَد و�لن�صارى 

من جزيرة �لعرب حتى ل �أدع �إل ُم�ْصِلماً« )6(.
)١( املصدر السابق)٣٢٧/١ ـ ٣٢8(.

)٢( املصدر السابق ) ١/٣٢8 (. 
)٣( الفدع: عوج يف املفاصل كأهنا قد فارقت مواضعها، وأكثر ما يكون يف رسغ اليد أو القدم 

)املعجم الوسيط: مادة فدع(.
)4( أخرجه »البخاري« يف املزارعة واحلرث. 
)5( »السرية النبوية الصحيحة« )٣٣٢/١(. 

)6( »صحيح مسلم« برشح النووي، كتاب )اجلهاد والسري(  باب )إجالء اليهود من احلجاز( 
)9٠/١٢ ـ 9٢(. 
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ǼǱƘƦǩƗ ƙƘƜǩƗ
من أسلم يف حياته صلى اهلل عليه وسلم

 من اليهود يف املدينة
وهو مخسة فصول

األول: من أسلم يف حياته @ من اليهود وُعِرف امسه
الثاني: من أسلم يف حياته @ من اليهود ومل يعرف امسه حتديدًا.

الثالث: من اختلف يف كونه من صحابة النيب @ من اليهود.
الرابع: من اسلم يف حياته @ من نساء اليهود.

اخلامس: يهوديات اختلف يف إسالمهن يف حياة النيب  @.
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الفصل األول
 من أسلم يف حياته @

من اليهود وُعِرف امسه
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من هو الصحابي
ذكر احلافظ ابن حجر العسقالين يف »نخبة الفكر« أن الصحايب هو: )من لقى 

النبي @ مؤمنًا به، ومات عىل اإلسالم، ولو ختللت ردة عىل األصح( )1(.
لقائه  حال  يكون  وأن   ،@ نبوته  بعد  بينهام  اللقاء  يكون  أن  واملراد 
 @ @ وهو كافر ثم أسلم بعد موته  @ عىل اإلسالم، فمن رأه  بالنبي 

فال يعد صحابيًا. 
واختلفوا يف من رآه @ وهو غري مميز ال يعقل، فقيل هو من التابعني، وعده 
بعد  يروه  @ ومل  النبي  الذين حنكهم  الصحابة، كاألطفال  البعض من صغار 
متييزهم. ومل يشرتط البلوغ عىل الصحيح وإال خلرج َمْن ُأمْجَِع عىل عده من الصحابة 

كاحلسن واحلسني وعبد اهلل بن الزبري وغريهم )2(.
أما من ارتّد بعد وفاته @ ومات مسلاًم فالصحيح أنه ال حتبط صحبته بردته 

ملوته عىل اإلسالم. وال يشرتط يف حد الصحايب الرواية عن النبي @.
وقال ابن كثري يف »الباعث احلثيث« عن الصحايب: من رأي رسول اهلل @ 
قول  هذا  عنه شيئًا،  يروا  مل  وإن  له،  تطل صحبته  مل  وإن  الراوي،  إسالم  حال  يف 

مجهور العلامء خلفًا وسلفًا.
البخاري وأبو زرعة  الرؤية كاف يف إطالق الصحبة:  وقد نص عىل أن جمرد 
وغري واحد ممن صنف يف أسامء الصحابة، كابن عبد الرب، وابن منده، وأبى موسى 
املديني، وابن األثري يف كتابه »أسد الغابة يف معرفة الصحابة«، وهو أمجعها وأكثرها 

فوائد وأوسعها. أثاهبم اهلل أمجعني. )3( اهـ 

)١( »نزهة النظر رشح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر«: ابن حجر العسقالين ) ص: 8٣(. 
)٢( انظر يف ذلك »تدريب الراوي« للسيوطي. 

)٣( »الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث«: ابن كثري، حتقيق أمحد شاكر )ص: ١48(. 



٧٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

ومعرفة الصحايب تعرف بأحد أمور مخسة وهي: ـ  
�أ ـ  �لتو�تر: كأيب بكر وعمر وعثامن وبقية العرشة املبرشين باجلنة.

بن  التواتر كضامم  تبلغ حد  مل  التي  الشهرة  و�ل�صتفا�صة: وهي  �ل�صهرة  ـ   ب 
ثعلبة وعكاشة بن حمصن.

جـ ـ �صهادة �ل�صحابي لغريه: بإخباره بذلك عن غريه.
وهو  واحد،  من  التزكية  قبول  عىل  بناًء  الثق�ت،  �لتابعني  �أحد  �إخبار  ـ  د 

الراجح. 
هـ ـ �إخبار �لرو�ي عن نف�صه بذلك إن كان عداًل وكانت دعواه ممكنة )1(. 

ومعرفة �ل�صحابة علم عظيم �لفائدة و�لأهمية: ومن فو�ئده  )2(:
)١( معرفة املتصل من املرسل من حديث النبي @ .

بمصاحبته  ملنزلته  والتوقري  واملواالة  املحبة  من  حقه  الصحايب  إعطاء   )٢(
النبي @.

)٣( إعطاء الصاحبي حقه من الرتيض عند ذكره والدعاء له، كام قال تعاىل: 
ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ 

]احلرش: ١٠[.
)4( عدم النظر يف عدالته، إذ أن الصحابة كلهم عدول.

ومن �لكتب �لتي �ألفت يف بيان �ل�صحابة )3(: ـ
)١( كتاب »الصحابة« البن حبان.

)١( انظر: »تيسري مصطلح احلديث«: د. حممود الطحان )ص: ١9٧ ـ ١98( .
اإلثني  الشيعة  عىل  والرد  البيت  وأهل  الصحابة  يف  واجلامعة  السنة  أهل  »عقيدة  انظر   )٢(

عرشية«: د عالء بكر )٢4/١ ـ ٢5( ط: دار العقيدة ـ اإلسكندرية.
)٣(  املصدر السابق )١/٢5(.



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٧٣

)٢( كتاب أليب عبد اهلل بن منده، وذيَّل عليه أبو موسى املديني .
)٣( »االستيعاب« البن عبد الرب، وذيَّل عليه ابن فرحون املالكي.

)4( »ُأْسد الغابة« لعز الدين بن األثري اجلزري. 
)5( »اإلصابة يف متييز الصحابة«: للحافظ ابن حجر .

*     *     *



٧4 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

عبد اهلل بن سالم >
هو أبو يوسف عبد اهلل بن سالم بن احلارث، اإلمام احلرب، املشهود له باجلنة، 

حليف األنصار )1(.
@ املدينة، وكان من أحبار اليهود، ويعد من  أسلم قدياًم عند قدوم النبي 
خواص أصحاب النبي @، وهومن ولد يوسف بن يعقوب @. قال حممد 

ابن سعد:اسمه احلصني،  فغريه النبي @ بعبد اهلل )2(.
إىل  لننظر  املدينة  أهل  من  مجاعة  يف  خرجت  سالم:  بن  اهلل  عبد  قال 
@ يف حني دخوله املدينة فنظرت إليه وتأملت وجهه فعلمت أنه  اهلل  رسول 
ليس بوجه كذاب، وكان أول شئ سمعته منه: »�أيها �لنا�ض �أف�صو� �ل�صالم، و�أطعمو� 

�لطعام، و�صلو� �لأرحام، و�صلو� بالليل و�لنا�ض نيام، تدخلو� �جلنة ب�صالم« )3(.

يقول   @ اهلل  رسول  »سمعت   :< جبل  بن  معاذ  عن  احلديث  ويف 
لعبد اهلل بن سالم أنه عارش عرشة يف اجلنة«. قال ابن عبد الرب:وهو حديث حسن 

اإلسناد صحيح )4(.
 وعن سعد بن أيب وقاص > قال: ما سمعت رسول اهلل @ يقول ألحد 

)١( كان حليف بني َعْوف من اخلزرج. 
)٢( وحديث تغيري اسمه منكر ضعيف كام قال الشيخ األلباين يف حتقيقه لسنن ابن ماجه. كتاب 

األدب، باب تغيري األسامء )١٢٣٠/٢ برقم ٣٧٣4(. 
وأمحد   ،)١٣٣4( ماجه  وابن  صحيح،  وقال:   ،)٢485( الرتمذي  أخرجه  احلديث   )٣(

)٢٣8٣5( وغريهم. انظر حديث رقم )٧865( يف »صحيح اجلامع«. 
)4( »االستيعاب« ) ١88/٢(.   واحلديث أخرجه البخاري يف »التاريخ« )١٣5/4(، وأمحد 
)٢٢١5٧(، واحلاكم )٣٣4(، والطرباين )٢٣8(، وغريهم. انظر حديث رقم )٣9٧5( 

يف »صحيح اجلامع«



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٧5

يميش عىل وجه األرض إنه من أهل اجلنة إال لعبد اهلل بن سالم. قال ابن عبد الرب: 
وهذا أيضًا حديث ثابت صحيح ال مقال فيه ألحد )1(.

قال احلافظ ابن حجر: )ذكره أبو َعْروبة يف البدريني )2( وانفرد بذلك. وأما ابن 
سعد فذكره يف الطبقة الثالثة )3( مِمَّن شهد اخلندق وما بعدها، واهلل أعلم( )4(.

وروى البيهقي بسنده  )5( عن عبد اهلل بن عون عن حممد بن سريين عن قيس 
بن ُعباد قال: كنت يف مسجد املدينة فجاء رجٌل بوجهه َأثَرٌ من خشوع، فقال القوم : 
هذا رجل من أصحاب اجلنة، قال: فدخل املسجد فصىل ركعتني فأوجز فيهام، قال: 
فلام خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه، فحدثته، فلام استأنس قلت له: إن 
القوم ملا دخلَت املسجد قالوا كذا وكذا، فقال: سبحان اهلل ما ينبغي ألحد أن يقول 
فقصصتها   @ اهلل  رسول  عهد  عىل  رؤيا  رأيت  إين  وسأحدثك:  يعلمه،  ال  ما 
عليه، رأيت كأين يف روضة خرضاء ـ قال ابن عون: فذكر من خرضهتا وسعتها ـ  
وسط عمود حديد أسفله يف األرض وأعاله يف السامء، ويف أعاله عروة، فقيل يل: 
اصعد عليه، فقلت: ال أستطيع، قال: فخرج يل ِمْنَصٌف ـ قال ابن عون: املنصف: 
قال: فصعدت  عليه،  فقال يل: اصعد  ثيابه من خلفى  فرفع  قال:  ـ   )6( الوصيف 
يدي  لفي  وإهنا  فاستيقظت  بالعروة،  استمسسك  فقال:  العروة،  يف  أخذت  حتى 

)١( املصدر السابق. 
)٢( أي: ممن شهد بدرًا من الصحابة. 

)٣( أي: من الصحابة.
)4( »هتذيب التهذيب« البن حجر )٣5١/٢ (.
)5( »دالئل النبوة« للبيهقى )46١/6 ـ 46٢(.

)6( الوصيف: اخلادم غالمًا كان أو جارية، واجلمع: الوصفاء، وربام قيل للجارية: وصيفة. 
)خمتار الصحاح ٣٠٢/١(. 



٧6 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

قال: فلام أصبحُت أتيت رسول اهلل @ فقصصتها، فقال: »�أما �لرو�صة فرو�صة 
على  �أنت  �لوثقى  �لعروة  فهي  �لعروة  و�أما  �لإ�صالم،  فعمود  �لعمود  و�أما  �لإ�صالم، 

�لإ�صالم حتى متوت« )1(. قال: وهو عبد اهلل بن سالم >. 
قال البيهقي: أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث ابن عون )2(.

وقد ترجم له البيهقي يف »دالئل النبوة« بقوله: )ما جاء يف إخباره ببقاء عبد اهلل 
بن سالم عىل اإلسالم حتى يموت(.

ثم ذكر بعد هذا احلديث يف نفس الباب بسنده عن عبد اهلل بن سالم يف نفس 
القصة بزيادة، قال: فأتى يب حتى أتى يب جباًل فقال يل: اصعد فجعلُت إذا أردت أن 
أصعد خررت عىل استى حتى فعلت ذلك مرارًا وإن النبي @ قال حني ذكر له 

رؤياه: »و�أما �جلبل فهو منزل �ل�صهد�ء ولن تناله«.
قال البيهقي: رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم.

وقال البيهقي: وفيه معجزة أخرى حيث أخرب بأنه ال ينال الشهادة ثم مات بعد 
وفاة النبي @ ومل يناهلا.

وقد تويف > سنة 4٣ هـ يف زمن معاوية >. 
> جــاء  قتل عثـامن  أريد  ملا  أنه   : بسنده  الغابة«  »ُأسد  األثري يف  ابن  ذكر 
عبد اهلل بن سالم فقال له عثامن:ماجاء بك؟ قال: جئت يف نرصك، قال: اخرج إىل 
الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خري إىلَّ منك داخل، فخرج عبد اهلل إىل الناس 
فقال: أهيا الناس، إنه كان اسمي يف اجلاهلية فـالن )3( فسـامين رسـول اهلل @

)١( راجع: »صحيح مسلم برشح النووي« باب: من فضائل عبد اهلل بن سالم > )4١/١6 
ـ 4٢(. 

)٢( انظر: البخاري )٣8١٣(، ومسلم )٢484(. 
)٣( كان الظاهر أن يقال فالنًا خربًا لكان، وما ثبت يف احلديث له وجه يف العربية معروف، 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٧٧

عبد اهلل، ونزلت يّف آيات من كتاب اهلل عز وجل، نزل يفّ  ژ ھ  ھ  ھ  ے  
ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ژ ]األحقاف: ١٠[. ونزل يفّ  ژپ  پ  

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ ]الرعد: 4٣[.
بلدكم هذا،  قد جاورتكم يف  املالئكة  وإن  )1( )عنكم(،  إن هلل سيفًا مغمودًا 
الذي نزل فيه رسول اهلل @، فاهلل اهلل يف هذا الرجل )2( أن تقتلوه، فواهلل لئن 
قتلتموه لتطُرُدّن جريانكم املالئكة، وَلُيَسّلنَّ )3( عليكم سيف اهلل املغمود عنكم )4(

فال ُيغَمد إىل يوم القيامة، قالوا: اقتلوا اليهودي، واقتلوا )5( عثامن )6(. )7(
وعن عبد اهلل بن سالم > أنه مر يف السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل 
له: ما حيملك عىل هذا وقد أغناك اهلل عن هذا؟ قال: أردت أن أدفع الِكرْب، سمعت 

رسول اهلل @ يقول: »ل يدخل �جلنة من كان يف قلبه خردلة من ِكرب« )8(. 
الرمحن  عبد  أبا  يا  له:  قيل  املوت  حرضه  ملا  أنه   < جبل  بن  معاذ  وعن 

وهو أن يكون يف كان ضمري الشأن. 
)١( أي: مستورًا عنكم . 

)٢( أي: عثامن بن عفان >. 
)٣( يف سنن الرتمذي: )ولتسلن( بصفة اخلطاب إىل اجلامعة.  

)4( يف املطبوعة: »فيكم«. واملثبت عن األصل والرتمذي.
)5( يف األصل واملطبوعة: »وقتلوا«. واملثبت عن الرتمذي. 

)6( »حتفة األحوذي«: تفسري سورة األحقاف )١٣٧/9 ـ ١٣9(، وكتاب املناقب )١٠/٣٠5 
ـ ٣٠6 (.

)٧( »أسد الغابة يف معرفة الصحابة« البن األثري )٣/ ١6٠ ـ ١6١(.  
)8( »سري أعالم النبالء« للذهبي ) 4١9/٢(، احلديث رواه الطرباين هبذا اللفظ بإسناد حسن، 
كام يف »صحيح الرتغيب والرتهيب« لأللباين )٢9١٠(، ومعناه عند مسلم )١٣٣(، عن ابن 

مسعود > عن النبي @ قال: »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«.  



٧8 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

أوصنا، فقال: أجلسوين، قال: إن العلم واإليامن مكاهنام، من ابتغامها وجدمها )1(، 
الفاريس  سلامن  وعند  الدرداء  أيب  ُعَويمر  عند  رهط:  أربعة  عند  العلم  فالتمسوا 
وعند عبد اهلل بن مسعود وعند عبد اهلل بن سالم الذي كان هيوديًا فأسلم، فإين 

سمعت رسول اهلل @ يقول: »�إنه عا�رش ع�رشة يف �جلنة )2(« )3(. 
قال ابن عبد الرب: كان عبد اهلل بن سالم فيام بلغنا ممن شهد فتح بيت املقدس، 

نقله الواقدي.
وروى برش بن شغاف عن عبد اهلل بن سالم أنه شهد فتح هناوند )4(. 

قال احلافظ ابن حجر: وشهد مع عمر فتح بيت املقدس واجلابية. 
َرَوى عن النبي @. 

وروى عنه ابناه يوسف وحممد وابن ابنه محزة بن يوسف بن عبد اهلل. وحدث 
عنه أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعطاء بن يسار، وُزرارة بن أوىف، وعبد اهلل بن 
اهب، وعوف بن مالك، وَخَرشة بن احُلر، وقيس بن َعّباد، وأبو ُبردة  حنظلة بن الرَّ

َرقي، وغريهم )5(. ابن أيب موسى، وأبو سعيد املَْقربي، وُعبادة الزُّ
اتفقوا عىل أن ابن سالم توىف سنة 4٣ هـ باملدينة يف خالفة معاوية >.

*     *     *

)١( يف الرتمذي: )يقول ذلك ثالث مرات(. 
)٢( »حتفة األحوذي«: كتاب املناقب )٣٠6/١٠ ـ ٣٠٧(. وهذا احلديث رواه اإلمام أمحد يف 

»مسنده«) ٢4٢/5 ـ ٢4٣( عن قتيبة مثله يف اإلسناد. 
)٣( »أسد الغابة«: البن األثري )١6١/٣(. 

)4( »أصحاب الرسول« الشيخ حممود املرصي. )٢/65(.  
سالم  بن  اهلل  ولعبد   )٣5١/٢( التهذيب«  »هتذيب   ،)١88/٢( »اإلستيعاب«  راجع:   )5(
ترمجة يف »طبقات ابن سعد« )٣5٢/٢(، و »التاريخ الكبري« )١8/5(، والعرب )5١/١(.



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ٧9

حممد بن عبد اهلل بن سالم
هو حممد بن عبد اهلل بن سالم، أبوه: عبد اهلل بن سالم، من أحبار اليهود الذين 
أسلموا، وقد مر الكالم عليه، فهو عىل ذلك من ولد يوسف بن يعقوب صىل اهلل 

عليهام وعىل نبينا وسلم.
قال يف »االستيعاب«: والبنه حممد هذا ُرْؤَية )1(، ورواية حمفوظة )2(.

وكذا قال ابن األثري )3(، وذكر هذه الرواية:
@ يف أهل قباء، حديثه خمرج  النبي  روى حممد بن عبد اهلل بن سالم عن 
ژ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڇ   چ   ژ  وجل:  عزو  قوله  يف  املسند،  التفسري  يف 

]التوبة: ١٠8[. وخيتلف يف إسناد حديثه هذا، ومنهم من جيعله مرساًل )4(.
َسيَّار أيب احلكم عن شهر بن حوشب عن حممد  ِمْغول عن  بن  وروى مالك 
ابن عبد اهلل بن سالم قال: أتانا رسول اهلل @ يف بيتنا، فقال: »�إن �لل تعاىل قد 
التوراة:  إنا نجده مكتوبًا عندنا يف  �أفال تخربوين؟« قالوا:  �أثنى عليكم يف �لطهور، 

االستنجاء باملاء )5(.
وقد روي حممد بن عبداهلل بن سالم عن أبيه )6(.

)١( أي: رأى الرسول @ .
)٢( »االستيعاب« )١5٠/٣(.
)٣( »أسد الغابة« )٣٢5/4( . 

)4( »االستيعاب« )١5٠/٣(، وأصل احلديث عن أيب داود )١١/١ رقم: 44(، وغريه من 
حديث أيب هريرة >، وصححه األلباين يف »صحيح اجلامع« )6٧6٠(. 

)5( »مسند اإلمام أمحد« )6/6 (. 
)6( »أسد الغابة« )٣٢5/4(. 



8٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

يوسف بن عبد اهلل بن سالم
هو يوسف بن عبد اهلل بن سالم بن احلارث، أبوه من ولد نبي اهلل يوسف ابن 
@، وأجلسه  يعقوب عليهام السالم، وكان حليفًا لألنصار ولد يف حياة النبي 

رسول اهلل @ يف حجره ومسح رأسه وسامه يوسف )1(.
قال الواقدي: كنيته أبو يعقوب. 

قال ابن األثري: يعد يف أهل املدينة )2(.
روى عن النبي @، وعن أبيه عبد اهلل بن سالم، وعثامن وعىل وأيب الدرداء 

وُخويلة بنت ثعلبة وأم َمْعِقل ومجاعة )3(. 
 قال أبو القاسم البغوي: روى عن النبي @ أحاديث.

وروى أبو نعيم قال: حدثنا حييى بن أيب هيثم العطار قال: حدثنى يوسف بن 
عبد اهلل بن سالم قال: »�صماين ر�صول �لل @ يو�صف و�أقعدين يف حجره وم�صح 

على ر�أ�صى« )4(. 
قال أبوعمر: روى عن النبى @ أحاديث.

روى عنه حممد بن املنكدر وغريه. من حديثه عن النبى @ أنه قال: رأيت 
رسول اهلل @ أخذ ِكرسًة من خبز شعري ووضع عليها مترة وقال: »هذه �إد�ُم هذه 

ثم �أكلها«  )5(.

)١( »مسند أمحد« )٣5/4، 6/6(.  
)٢( »أسد الغابة« )4/٧5٣(. 

)٣( »االستيعاب« البن عبد الرب )٢9٠/٣( . 
)4( وذكره البخاري يف »األدب املفرد« هبذا اإلسناد من طريق أيب نعيم )١٣4/١ رقم ٣6٧( 

وصححه األلباين. 
)5( رواه »أبو داود«  ـ  كتاب األطعمة )باب يف التمر(  )٣6٢/٣ برقم: ٣8٣( عن يوسف بن 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 8١

وقد قال حممد بن سعد يف الطبقة اخلامسة من الصحابة: يوسف بن عبد اهلل بن 
سالم، وهو رجل من بني إرسائيل من ولد يوسف @، وكان ثقة، وله أحاديث 

صاحلة .
وقال ابن أيب حاتم: له رؤية، وقال البخارى: له صحبة.

وقال أبو حاتم: ليست له صحبة  )1(.
: كويف تابعي ثقة . وقال الِعْجيلُّ

وليوسف  الصحابة.  يف  ألف  ممن  مجاعة  وذكره  حجر:  ابن  احلافظ  قال 
اهلل بن سالم رواية حديثني حكمهام اإلرسال، وشهد موت أيب الدرداء  عبد  ابن 

بدمشق. 
روى عنه: عمر بن عبد العزيز، وحممد بن املنكدر، وابنه حممد بن يوسف بن 
عبد اهلل بن سالم، وعون بن عبد اهلل بن عقبة، وَمْعمر بن عبد اهلل بن حنظلة، ويزيد 
ابن أيب أمية األعور، وعيسى بن معقل، وحممد بن حييى بن حبان، وحييى بن أيب 

هيثم العطار وغريهم )2(.
مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز >. 

*     *     *

عبد اهلل بن سالم مرساًل، وضعفه األلباين يف »ضعيف اجلامع« )6٠84( . 
)١( قال ابن أيب حاتم: سمعت أيب يقول: ليست له صحبة بل له رؤية. 

للذهبي)٣/5٠9(،  النبالء«  أعالم  »سري  وانظر:   ،)45٧/4( التهذيب«  »هتذيب  انظر   )٢(
و»هتذيب سري أعالم النبالء« )١٢٠/١ ـ ١٢١( .



8٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

َثْعَلبة بن َسالَّم
ثعلبة بن سالم، أخو عبد اهلل بن سالم وفيه ويف أخيه عبد اهلل بن سالم وأسد 
 ،)1(  ]١١٣ عمران:  ]آل  ژ  ھے   ھ   ژ   تعاىل:  قوله  نزل  كعب  بني  من  وُمَبرش 

ذكره ابن جريج )2(.

*     *     *

)١( »أسد الغابة« )١/٢88( . 
)٢( »االستيعاب« )١٠4/١(، وانظر »تفسري الطربي« هلذه اآلية، إسناد رقم )٧64٧( . 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 8٣

سالم ابن أخت عبد اهلل بن سالم
و

سلمة بن ســـــالم
َساَلم ابن أخت عبد اهلل بن سالم )1(. 

وَسَلَمة بن سالم، هو ابن أخي عبد اهلل بن سالم )2(. 
عن ابن عباس { قال: نزلت هذه اآلية ژ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇژ ]النساء: ١٣6[. يف عبد اهلل بن سالم، وأسد وأسيد ابني كعب، وثعلبة 
بن قيس، وسالم ابن أخت عبد اهلل بن سالم، وسلمة بن أخيه، ويامن بن يامن، 

وهؤالء مؤمنوا أهل الكتاب.
قال ابن األثري: أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، كذا: سلمة بن سالم بن أخي 
عبد اهلل بن سالم، وال شك قد سقط عليهام اسم أبيه، وإال فيكون أخا عبد اهلل، 

والصحيح أنه أخوه ال ابن أخيه، واهلل أعلم )3(.

*     *     *

)١( »أسد الغابة« )٢6١/٢(.
)٢( »أسد الغابة« )٢/٢٧6(. 

)٣( املصدر السابق. 



84 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

زيد بن َسْعَنة
ويقال زيد بن سعية، والنون أكثر يف هذا .

كان من أحبار اليهود، أسلم وشهد مع النبي @ مشاهد كثرية )1(.
كان من أكثر اليهود مااًل )2(، وحسن إسالمه. تويف يف غزوة تبوك مقباًل إىل املدينة. 
روى عنه عبد اهلل بن سالم. وكان عبد اهلل بن سالم يقول: قال زيد بن سعنة: 

»ما من عالمات النبوة شئ إال وقد عرفته يف وجه حممد @«.
يبق من عالمات  ابن سالم عن زيد بن سعنة قال: »مل  ابن األثري عن  وروى 
النبوة شئ إال وقد عرفته يف وجه حممد حني نظرت إليه إال اثنني مل أُخربمها منه: 
له ألن  أتلطف  فكنت  إال حلام.  عليه  اجلهل  يزيده شدة  يسبق حلمه غضبه، وال 
األيام  من  يومًا   @ اهلل  رسول  فخرج  قال:  وجهله،  حلمه  وأعرف  أخالطه، 
فقال:  كالبدوي  فأتاه رجل عىل راحلته  أيب طالب،  بن  من احلجرات، ومعه عىل 
يارسول اهلل إن قرية بني فالن قد أسلموا وقد أصابتهم سنة وشدة، فإن رأيت أن 
ترسل إليهم بشئ ُتعيُنهم فعلَت، فلم يكن معه شئ، قال زيد: فدنوت منه فقلت: 
وكذا  كذا  أجل  إىل  فالن  بني  حائط  من  معلومًا  مترًا  تبيعني  أن  رأيت  إن  ياحممد، 
فقال: ال ياأخا هيود، ولكن أبيعك مترًا معلومًا إىل أجل كذا وكذا، وال أسمى حائط 
الرجل. قال زيد:  فبايعني وأعطيته ثامنني دينارًا، فأعطاه  بني فالن. فقلت: نعم، 
فلام كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة خرج رسول اهلل @ يف جنازة رجل من 
األنصار، ومعه أبو بكر، وعمر، وعثامن، ونفر من أصحابه، فلام صىل عىل اجلنازة 
أال  قلت:  ثم  غليظ،  بوجه  إليه  ونظرت  وردائه  قميصه  بمجامع   ُ فأخذت  أتيته 
تقيض ياحممد حقى؟ فواهلل ـ ما علمتكم يابني عبد املطلب ـ لسيئي القضاء ُمطل.

)١( »االستيعاب« )١/٢65(. 
)٢( »أسد الغابة« ) ١٣6/٢ ـ ١٣٧(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 85

أتقول  اهلل،  قال: أي عدو  ثم  إىل عمر وعيناه تدوران يف وجهه،  قال: فنظرت 
بسيفي  لرضبت  َفْوَته  احاذر  ما  ال  لو  باحلق  بعثه  فوالذي  أسمع،  ما  اهلل  لرسول 
رأسك. ورسول اهلل ينظر إىل عمر يف سكون وتبسم، ثم قال: »ياعمر، �أنا وهو �إىل 
غري هذ� منك �أحوج، �أن تاأمره بح�صن �لقت�صاء، وتاأمرين بح�صن �لق�صاء، �ذهب به 
يا عمر فاق�صه حقه، وزده ع�رشين �صاعاً مكان ما َرّوَعْتَه« قال زيد: فذهب يب عمر، 

فقضاين وزادين، فأسلمت« )1(.
محزة  بن  حممد  بن  حممد  عن  بسنده   )2( النبوة«  »دالئل  يف  البيهقي  ذكره  وقد 
ابن يوسف بن عبد اهلل بن سالم، عن أبيه، عن جده وفيه زيادة لعبد اهلل بن سالم، 
قال فيها: ]قال زيد: فذهب يب عمر فأعطاين حقي وزادين عرشين صاعًا من متر. 
@ أن أزيدك مكان ما  الزيادة ياعمر؟ فقال: أمرين رسول اهلل  فقلت: ما هذه 
ُرْعُتَك. فقلت: أتعرفني ياعمُر، قال: ال، فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة، قال: 
احلرب. قلت: احلرب. قال: فام دعاك إىل أن فعلَت برسول اهلل @ ما فعلَت وقلت 
له ما قلت؟ قلت: ياعمر إنه مل يكن من عالمات النبوة شئ إال وقد عرفته يف وجه 
رسول اهلل @ حني نظرتُ  إليه إال اثنتني مل أخربمها منه، يسبق حلمه جهله وال 
تزيده شدة اجلهل عليه إال ِحلام، فقد خربهُتام فأشهدك ياعمر أين قد رضيت باهلل 
ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد @ نبيًا، وأشهدك أن شطر مايل ـ فإين أكثرهم مااًل 
ـ صدقة عىل أمة حممد[. فرجع عمر وزيد إىل رسول اهلل @ فقال زيد: أشهد أن 
الإله إال اهلل وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله. وآمن به وصدقه وتابعه وشهد معه 

مشاهد كثرية، وتوىف يف غزوة تبوك مقباًل غري مدبر )3(. 

)١( »أسد الغابة« )١٣6/٢ ـ ١٣٧(.  
)٢( »دالئل النبوة« للبيهقي ) ٢٧9/6 ـ ٢8٠ (. 

)٣( قال حمقق »دالئل النبوة«: روى قصة إسالمه الطرباين، وابن حبان، واحلاكم يف »املستدرك« 
)6٠4/٣  ـ  6٠5( قال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وهو من غرر احلديث، 



86 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

َمْيُمون بن َياِمني
ميمون بن يامني، وكان رأس اليهود باملدينة فأسلم. 

روى سعيد بن جبري )1( قال: جاء ميمون بن يامني إىل النبي @ وكان رأس 
فإهنم  حكاًم،  وبينهم  بينك   )2( اجعل  اهلل  يارسول  وقال:  فأسلم  باملدينة،  اليهود 
سريضون يب، فبعث إليهم رسول اهلل فحرضوا، وأدخله بيتًا، وقال: اجعلوا بيني 
وبينكم حكاًم، فقالوا: رضينا بميمون بن يامني، فأخرجه إليهم، فقال هلم: أشهد أنه 

عىل احلق وأنه رسول اهلل. فأبوا أن يصدقوا، فأنزل اهلل عز وجل: ژ ڻ  ڻ  ۀ   
ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓژ ]األحقاف: 

١٠[. أخرجه أبو موسى )3(. 
وروى أبو سعيد يف »رشف املصطفى« من طريق سعيد بن جبري: جاء ميمون 
@ فقال: يارسول اهلل ابعث إليهم  بن يامني ـ وكان رأس اليهود ـ رسوَل اهلل 
فاجعلني حكاًم، فإهنم يرجعون إيلّ ، فأدخله داخاًل، ثم أرسل إليهم فأتوه، فخاطبوه، 
فقالوا: اختاروا رجاًل يكون حكاًم بيني وبينكم، قالوا: قد رضينا ميمون بن يامني، 

فقال: اخرج إليهم، فقال: أشهد أنه رسول اهلل، فأبوا أن يصدقوه )4(.

*    *    *

وقال الذهبي: صحيح . 
)١( أخرجه السيوطي يف »الدر املنثور« عن عبد بن محيد )6/4٠(. 

من  حكاًم  وبينهم  بينك  فاجعل  إليهم،  ابعث  اهلل،  »يارسول  املنثور«:  »الدر  لفظ   )٢(
أنفسهم...«.

)٣( »أسد الغابة« )4/ 5١٠(. 
)4( »فتح الباري« البن حجر )١١/٣٧4(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 8٧

ثعلبة بنَ سْعَية القرظي
أسيد بن َسْعَية القرظي 
أسد بن ُعَبْيد القرظي 

وانتهت  للمرشكني  وانضموا  اخلندق  غزوة  يف  باملسلمني  قريظة  بنو  غدر  ملا 
الغزوة برحيل املرشكني عن املدينة، حارص املسلمون بني قريظة، حنى نزلوا عىل 
> قبل موته، فحكم بقتل  م فيهم سعد بن معاذ  حكم رسول اهلل@، َفَحكَّ
الرجال وسبي النساء والذراري، وتقسيم أمواهلم. ويف ليلة نزول بني قريظة عىل 
اليهود فأسلموا، ومل يكونوا من  @ أكرم اهلل تعاىل ثالثة من  حكم رسول اهلل 
بني قريظة، إنام هم من بني َهْدل، وهم: ثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية، وأسد بن 

عبيد )1(.
قال ابن األثري يف ثعلبة بن سعية: وقيل: ابن يامني )2(.

قال ابن عبد الرب يف »االستيعاب«: أسيد بن سعية، ويقال: َأسيد ـ بالفتح ـ بن 
سعية بن عريض القرظي، قال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: ُأسيد ـ بالضم ـ  

وقال يونس بن بكري: َأسيد ـ بالفتح ـ وقال الدراقطني: الفتح الصواب. 
وقد قيل سعية وسعنة، وسعية يالياء أكثر. نزل هو وأخوه ثعلبة بن سعية يف 
الليلة التي يف صبيحتها نزل بنو قريظة عىل حكم سعد بن معاذ ونزل معهام أسيد بن 

عبيد القرظي، وأحرزوا دماءهم وأمواهلم. اهـ  )3(

األثري:  البن  الغابة«  و»أسد   ،)٢5٠ )ص:  اجلزائري  بكر  أليب  احلبيب«  »هذا  انظر   )١(
)١١٠/١( وقد ذكر أبو نعيم وابن منده أسيد بن سعية باسم أسد بن سعية .

)٢( »أسد الغابة« )٢8٧/١(. 
)٣( »االستيعاب«)١/٣9 (. 



88 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

وقال ابن عبد الرب يف موضع آخر من »االستيعاب«: أسيد بن سعية القرظي من 
بني قريظة، أسلم فأحرز ماله وحسن إسالمه، وساق بسنده عن ابن عباس قال: 
ملا أسلم عبد اهلل بن سالم وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد ومن 
أسلم من هيود فآمنوا وصدقوا ورغبوا يف اإلسالم قالت أحبار هيود ما أتى حممدًا 
إال رشارنا فأنزل اهلل عز وجل: ژ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ إىل 
قوله تعاىل:   ژ ائ  ائژ ]آل عمران: ١١٣ - ١١4[. هكذا رواه يونس بن 
بكري عن إسحاق، وَأِسيد بفتح اهلمزة وكرس السني، وكذلك قال الواقدي: أسيد 
بن سعية بالفتح، أسيد بن سعية بالفتح وكرس السني، ويف رواية إبراهيم بن سعد 

عن ابن إسحاق: أسيد بالفتح، والضم عندهم أصح، واهلل أعلم.
ابن إسحاق قال: ثم إن ثعلبة بن  وذكر الطربي عن ابن محيد عن سلمة عن 
سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد وهم من بني َهْد ل ليسوا من بني قريظة وال 
التي نزلت فيها  الليلة  القوم، أسلموا تلك  النضري نسبهم فوق ذلك، هم بنو عم 

قريظة عىل حكم رسول اهلل @ )1(. 
قال البخاري: )توىف أسيد بن سعية وثعلبة بن سعية يف حياة النبي @(.

روى سعيد بن جبري وعكرمة عن ابن عباس { قال: ملا أسلم عبد اهلل بن 
سالم، وثعلبة بن أسيد، وأسد بن عبيد؛ ومن أسلم من هيود، فآمنوا وصدقوا ورغبوا 
فيه، قال أحبار هيود وأهل الكفر: ما آمن بمحمد وال اتبعه إال رشارنا، فأنزل اهلل 

تعاىل: ژ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ ]آل عمران: ١١٣[.
قال ابن األثري: ومن يسمعه يظن أهنام قد أسلام مها وعبد اهلل بن سالم يف وقت 

واحد وليس كذلك. 
فأما ابن سالم فأسلم قدياًم، وأسلم الباقون يوم قريظة كام مر .

)١( املصدر السابق)46/١( بترصف.



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 89

روى البيهقي يف »دالئل النبوة« )1( بسنده عن شيخ من بني قريظة قال لعاصم 
ابن عمر بن قتادة: هل تدري عام كان إسالم أسيد وثعلبة ابني سعية وأسد بن عبيد، 
نفر من َهْدل، مل يكونوا من بني قريظة وال النضري، كانوا فوق ذلك؟ قلت: ال، قال: 
َبان )2(، فأقام عندنا، واهلل  فإنه قدم علينا رجل من الشام من هيود يقال له ابن اهَليَّ
ما رأينا رجاًل قط يصىل اخلمس خريًاً منه، فقدم علينا قبل مبعث رسول اهلل @ 
لنا،  اهلّيَبان اخرج فاستسق  ابن  يا  َقِحْطَنا، وقل علينا املطر نقول:  إذا  ُفكنا  بسنتني 
رِجُكم صدقة، نقول: كم؟ فيقول: صاعًا من  فيقول: وال واهلل حتى تقدموا أمام خَمْ
تِنا ونحن معه فيستسقى،  ْين من شعري، فنخرجه ثم خيرج إىل ظاهر َحرَّ ُمدَّ متر أو 
َعاُب. وقد فعل ذلك غري مرة وال مرتني وال  رَّ الشِّ فواهلل ما يقوم من جملسه حتى مَتُ
ثالثة. فحرضته الوفاة، واجتمعنا إليه، فقال: يامعرش هيود ما ترونه َأْخَرَجني من 
أرض اخلمر واخَلِمري إىل أرض البؤس واجلوع؟ قالوا:أنت أعلم، قال: إنام أخرجني 
توقع خروج نبي قد أظل زمانه )3(، وهذه البالد ُمَهاِجُرُه، فأتبعه، فال ُتْسَبُقن إليه إذا 
خرج، يامعرش هيود فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن خيالفه، 
فال يمنعكم ذلك منه. ثم مات، فلام كانت الليلة التي فتحت فيها قريظة قال أولئك 
ابن  لكم  ذكر  للذي  إنه  واهلل  هيود،  يامعرش  َأْحداثًا:  شبانًا  وكانوا  الفتية،  الثالثة 
اهَلّيبان، فقالوا: ما هو به، قالوا بىل واهلل إنه لصفته ثم نزلوا، َفأسلموا وخلوا أمواهلم 
وأوالدهم وأهاليهم. قال ابن إسحاق: كانت أمواهلم يف احلصن مع املرشكني، فلام 

فتح ُردَّ ذلك عليهم. 

برقم:   ١١4/9( له  الكربى«  »السنن  يف  وكذا   ،)٧9  /٢  ( للبيهقي  النبوة«  »دالئل   )١(
١8٠4٢(، واخلرب يف »سرية ابن هشام« )٢٣٢/١-٢٣٣( . 

َبان:أصله صفة، يقال قطم هيبان، إذا كان منفوشًا.   )٢( اهَليَّ
)٣( أي: أرشف وقرب. 



9٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

يامني بن يامني
)يامني بن عمري( 

قال ابن األثري: يامني بن يامني من مسلمى أهل الكتاب، قاله ابن منده وأبو 
ُنَعيم )1(.

وقال أبو عمر: يامني بن ُعَمريبن كعب بن عمرو بن جحاش، من بني النضري، 
أسلم وأحرز ماله، وحسن إسالمه، وهو من كبار الصحابة )2(.

 قال ابن األثري: وهذا ممن اختلفوا يف اسم أبيه واهلل أعلم )3(.
قال أبو موسى: يامني بن ُعمري النضريي، وهو ابن عم عمرو بن جحاش.

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ژ  تعاىل:  قوله  يف   } عباس  ابن  وعن 
وأسد  سالم،  بن  اهلل  عبد  يف  اآلية  هذه  نزلت  قال:   .]١٣6 ]النساء:  ڇژ 
وأسيد ابني كعب، وثعلبة بن قيس وسالم بن أخت عبد اهلل بن سالم وسلمة ابن أخى 
عبد اهلل بن سالم، ويامني بن يامني. هؤالء مؤمنوا أهل الكتاب وأتوا رسول اهلل @ 
زير، ونكفر بام سواه، فقال هلم  فقالوا: يارسول اهلل نؤمن بك وبموسى والتوراة وُعََ
رسول اهلل @ : »�آمنو� بالل، ور�صوله حممد، وكتابه �لقر�آن، وبكل كتاب ور�صول 

كان َقْبُل«. فقالوا: نفعل ذلك. فأسلموا )4(.
ل وأبا ليىل يف غزوة تبوك مجاًل يعتقبانه،  ويامني هو الذي أعطى عبد اهلل بن ُمَغفَّ

وكان رآمها يبكيان ومل يكن هلام ما يركبان، فأعطامها مجاًل )5(.

)١( »أسد الغابة« )4/69٢ (. 
)٢( »االستيعاب« )٢9٠/٣ (.
)٣( »أسد الغابة« )4/69٢( . 

)4( انظر »سرية بن هشام« خرب إجالء بني النضري )١9٢/٢(.
)5( »سرية ابن هشام« )٢/5١8(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 9١

 وكان إسالمه مع أبى سعد بن وهب عند إجالء بني النضري عن املدينة، وكانوا 
قد نقضوا عهدهم ومهوا باغتيال الرسول @، ومل يسلم منهم إال يامني بن عمري 

وأبو سعد بن وهب )1(.

*     *     *

)١( راجع »هذا احلبيب« أليب بكر اجلزائري: )ص: ٢٢9-٢٣٠( .



9٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

أبو سعد بن وهب
أسلم عند إجالء بني النضري عن املدينة.

قال ابن عبد الرب: أبو سعد بن وهب القرظي، ينسب إىل قريظة، والصحيح: 
إال  النضري  بني  يسلم من  ابن إسحاق: ومل  قال  النضري.  بني  أبا سعد هذا من  أن 
رجالن: يامني بن عمري بن كعب بن عمرو بن جحاش، وأبو سعد بن وهب، أسلام 

عىل أمواهلام فأحرزاها. ويقال له النضري، ينسب إىل النضري )1(.
شهدت  قال:  النرضي  وهب  بن  سعد  أيب  عن  بسنده  الواقدي  وذكر 
املاء  يبلغ  حتى  األسفل  عن  األعىل  حيبس  مهروزان  سهل  يف  يقيض   @ النبي 

الكعبني ثم يدخل)2(.

*     *     *

)١( »االستيعاب«)58/4(. 
)٢( املصدر السابق )58/4(. ورواه ابن األثري يف »أسد الغابة« وفيه: )حتى يبلغ املاء الكعبني 

ثم يرسل( »أسد الغابة«)5/١4٠(.



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 9٣

سفيان بن عمري 
أنه   } عباس  ابن  ذكر  النضري،  بني  من  وهب،  بن  ُعمري  بن  ُسْفَياُن  هو 
كان ممن أسلموا من بني النضري فأحرز ماله )1( روى عنه ذلك يف تفسريه لسورة 
احلرش)2(، أنه مل يسلم من بني النضري إال رجالن: أحدمها سفيان بن عمري والثاين 

سعد بن وهب. 

*     *     *

)١( »أسد الغابة« )٢/٢54(.
)٢( املصدر السابق )٢/٢٢8 (. 



94 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

خمرييق 
خمرييق من هيود بني النضري، ذكر الواقدي أنه أسلم واستشهد بأحد )1(.

وقال الواقدي والبالذري: ويقال أنه من بني قينقاع  ـ أي: من بقاياهم ـ ويقال 
من بني القيطون )2( وكان من علامء بني إرسائيل. 

لكنهم   ،)3( املسلمني  مع  للقتال  السالح  محل  إىل  قومه  دعا  أحد  يوم  كان  ملا 
اعتذروا بأن ذلك هو يوم السبت، وأهنم ال يقاتلون فيه، فقال هلم: ال سبت لكم، 
وخرج بسالحه، وقال لرهطه موصيًا هلم: إن مت فام يل ملحمد يصنع فيه ما يشاء، 
)بساتني(،  حوائط  ماله سبع  )4( وكان  قتل  فقاتل حتى   @ اهلل  برسول  وحلق 

فجعله كله صدقة، ويصنع النبي @ فيها ما يراه. 
ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية أن النبي @ ملا بلغه مقتل خمرييق يف جانب 

املسلمني قال: )خمرييق خري هيود(. 
وذكر السهييل أن رسول اهلل @ جعل أموال خمرييق بعد قتله ـ وكانت سبعة 

بساتني ـ أوقاف باملدينة )5(.
وعن ابن شهاب قال: كانت صدقات رسول اهلل @ أموااًل ملخرييق فأوىص 
هبا لرسول اهلل @، وشهد أحد فقتل هبا، فقال رسول اهلل @: »خمرييق �صائق 

ومعه   ،)٧855 برقم:   5٧/6( العسقالين  حجر  البن  الصحابة«  متييز  يف  »اإلصابة   )١(
»االستيعاب يف أسامء الصحابة« البن عبد الرب )٣٧٣/٣(. 

)٢( املصدر السابق. 
)٣( وذلك بمقتىض املعاهدة التي بينهم وبني رسول اهلل @.  

)4( راجع »غزوة أحد« لـ حممد أمحد باشميل ) ص: ٢٢٧، ٢٣٠، ٢٣١(.وانظر »هذا احلبيب« 
أليب بكر اجلزائري )ص: ١54(. وقد ذكر قصته أيضًا ابن حزم يف »جوامع السرية«، وابن 

كثري يف »البداية والنهاية«.
)5( »غزوة أحد«  حممد أمحد باشميل )ص: ٢٣١( . 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 95

يهود، �صلمان �صائق فار�ض، وبالل �صائق �حلب�صة« )1(.
قال د/ أكرم العمري: ومل يصح يف إسالمه حديث، ولكن نص عىل ذلك ابن 

إسحق والواقدي دون إسناد، ويؤيده أن ابن حجر ترجم له يف الصحابة )2(.
غري  عىل  وقتل  يسلم،  مل  خمرييق  أن  إىل  باشميل  أمحد  حممد  األستاذ  مال  وقد 
اإلسالم، ألنه مل يذكر يف شهداء غزوة أحد مع املسلمني، ويرده ما ذكرناه من ذكره 

يف الصحابة عند من ذكرنا من املؤرخني. واهلل تعاىل أعلم .

*     *     *

)١( »اإلصابة« البن حجر )٣٧٣/٣(.
)٢( »صحيح السرية النبوية« )٢ / ٣89(. وراجع يف ذلك أيضًا: »سرية ابن هشام« )١5٢/٢(، 
@« )ص: ٧8( ملحمد بن أيب نرص  النبي  و »طبقات ابن سعد«  )5٠١/١(، و»تركة 

احلميدي )ت 488( بتحقيق د/أكرم العمري .



96 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

فائدة:  )�أن�صاري يف �جلنة ومل ي�صجد لل قط(:ـ
بني عبد  يأبى اإلسالم، وهو من  ـ  ثابت بن وقش  كان األصريم ـ عمرو بن 
له،  سبقت  التي  للحسنى  قلبه  يف  اإلسالم  اهلل  قذف  أحد  يوم  كان  فلام  األشهل، 
فأسلم، وأخد سيفه فقاتل مع املسلمني، حتى اثبتته اجلراح، ومل يعلم أحد بأمره، 
يسري،  وبه رمق  قتالهم، وجدوا األصريم،  يلتمسون  بنو عبداألشهل  فلام طاف 
فقالوا: واهلل إن هذا األصريم، ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أَحَدب عن قومك أم 
رغبة يف اإلسالم؟ قال: بل رغبة يف اإلسالم، آمنت باهلل وبرسوله وأسلمت، ومات 

من وقته، فذكروه لرسول اهلل @ فقال: »هو من �أهل �جلنة« )1(. 
ومل يصل هلل سجدة قط. فكان أبو هريرة > يقول عنه: حدثوين عن رجل 

دخل اجلنة ومل يصل.

*     *     *

)١( راجع »غزوة أحد« ملحمد أمحد باشميل )ص ٢٣١-٢٣٣(، ابن كثري يف »تارخيه« يف غزوة 
أحد، و»خمترص سرية الرسول @« للشيخ حممد بن عبد الوهاب، بتحقيق الشيخ حممد 
الدين يف »السرية احللبية«، وانظر  ابن برهان  الفقي )ص: ١٢٢(، وقد ذكر قصته  حامد 

»سنن أيب داود« )١9/٢(، و»مستدرك احلاكم« )٣/٢8(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 9٧

فائدة: )عبد �أ�صود يف �جلنة ومل ي�صجد لل قط(:ـ
خيرب،  حصون  من  الَعُموص  حصن  معه  واملسلمون   @ النبي  حارص  ملا 
)3(، فلام رأى  )1( من أهل خيرب)2(، وكان يف غنم لسيده  جاء عبد حبيش أسود 
أهل خيرب قد أخذوا السالح سأهلم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي، فوقع يف نفسه ِذكر النبي @ فأقبل بغنمه حتى عهد لرسول اهلل @، 
و�أن  �لإ�صالم،   �إىل  »�أدعو�  قال:  إليه؟  تدعوا  وماذا  تقول؟  ماذا  قال:  جاءه  فلام 
ت�صهد �أن ل �إله �إل �لل و�أين ر�صول �لل، و�أن ل تعبد �إل �لل«، وكان @ ال حيقر 
أحد يدعوه إىل اإلسالم، قال العبد: فامذا ىل إن شهدُت وآمنت باهلل؟ قال: »لك 
�جلنة �إن مت َّ على ذلك«، فأسلم. ثم قال: يانبي اهلل إن هذه الغنم عندي أمانة، 
�لل  فاإن   )4( باحل�صباء  َو�ْرِمَها  ع�صكرنا،  من  »�أَْخِرْجَها   :@ اهلل  رسول  قال 
أن  اليهودي  فعرف  سيدها،  إىل  الغنم  فرجعت  ففعل،  �أمانتك«.  عنك  �صيوؤدي 

غالمه قد أسلم.

قبيح  اللون،  أسود  رجل  إين  اهلل  يارسول  قال:  األسود  العبد  أن  رواية  ويف 
قال:  اجلنة،  أدخل  أقتل  حتى  هؤالء  قاتلت  فإن  يل،  مال  ال  الريح،  منتن  الوجه، 
»نعم«. فتقدم فقاتل حتى قتل. قيل: أصابه حجر فامت، وقيل أصابه سهم فقتله، 
إن  فقيل  الفسطاط،  يف  وأدخل  بثوب  وسجى  عسكرهم،  إىل  املسلمون  فاحتمله 
رسول اهلل @ اطلع يف الفسطاط فأعرض عنه ثم أقبل عىل أصحابه، فقيل له: مل 

)١( سامه الواقدي: يسارًا، وسامه ابن إسحاق: أسلم. 
)٢( مل يأت ما فيه الترصيح بكونه هيوديًا، لذا مل نورده مع من أسلم من اليهود، وقيل: كان عبدًا 

حبشيًا فاهلل أعلم بحاله.  
)٣( قيل: أن سيده اليهودي كان اسمه عامر.  

)4( احلىص. 



98 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

أعرضت عنه يارسول اهلل؟ قال: »�إن معه �لآن زوجتيه من �حلور �لعي« )1(.
ويف روايه: »لقد �أكرم �لل هذ� �لعبد و�صاقه �إىل خري، قد كان �لإ�صالم من نف�صه 

حقاً، وقد ر�أيت عند ر�أ�صه �ثنتي من �حلور �لعي«.
ويف رواية أن النبي @ ملا رآه قال: »لقد ح�صن �لل وجهك، وطيب ريحك، 

وكرث مالك«.
وقال: »لقد ر�أيت زوجتيه من �حلور �لعي تتنازعان جبة عليه، وتدخالن فيما بي 

جلده وُجبَّته«. 
هلل  يصلِّ  ومل  فقتله،  سهم  فأصابه  الصف،  إىل  تقدم  »ثم  للبيهقي:  رواية  ويف 

سجدة قط« )2(.

*     *     *

)١( راجع قصته يف: »البداية والنهاية« البن كثري )١9١/4(، »سرية ابن هشام« )٢9٣/٣(، 
النبوة«  »دالئل  و   ،)١٣9 )ص  الوهاب:  عبد  بن  ملحمد   »@ الرسول  سرية  »خمترص 
 )٢٠١:5( الشامية«  و»السرية   ،)45:٣( احللبية«  »السرية  و  للبيهقي)4/٢٢٠-٢٢١(، 
الرب:  عبد  البن  و»االستيعاب«   ،)٢86 )ص:  اجلزائري  بكر  أليب  احلبيب«  »هذا  وانظر 

 .) ٧٣9- ٧٣8/4(
)٢( »دالئل النبوة« للبيهقي )4/٢٢١ (. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ 99

عطية الُقَرظي 
ونزل  عنه،  وسمع   ¡@ اهلل  ل  رسو  رأي  الُقَرِظي،  َعِطيَّة  األثري:  ابن  قال 

الكوفة، وال يعرف له نسب )1(.
قال ابن عبد الرب: ال أقف عىل اسم أبيه، وأكثر ما جيئ هكذا عطية القرظي، 

كان من سبي بني قريظة، ووجد يومئذ ممن مل ينبت فخىل سبيله )2(.
ذكر ابن األثري بسنده  )3( عن عبد امللك بن ُعَمري قال: حدثني عطية القرظي 
قال: »كنت يف سبي قريظة، فكانوا ينظرون، فمن َأْنَبَت الشعر قتل، ومن مل ُيْنبِت 
مل يقتل وكنت فيمن مل ُيْنبِت« )4(. روى عنه جماهد وعبد امللك بن ُعَمري وكثري بن 
السائب إال أنه ليس يف حديث كثري بن السائب ترصيح باسمه. وأرواهم عنه عبد 

امللك بن ُعَمري، وعن عبد امللك بن عمري اشتهر حديثه وبه عرف )5(.
قال القرطبي يف تفسري سورة »األحزاب« يف بني قريظة: ]وأمر رسول اهلل @ 
ينبت،  مل  ممن  القرظي  عطية  وكان  ينبت،  مل  من  وترك  منهم،  أنبت  بقتل كل من 

فاستحياه )6( رسول اهلل @، وهو مذكور يف الصحابة[ )7(.

)١( »أسد الغابة« البن األثري )54٣/٣ (. 
)٢( »االستيعاب يف أسامء األصحاب« البن عبد الرب)٣/٧9 (.  

)٣( »أسد الغابة« )45٣/٣( . 
)4( »سنن أيب داود«، كتاب احلدود، باب يف الغالم يصيب احلد، )١4١/4 رقم: 44٠4(، 
عبد  عن  هشيم  وعن   )٣١٠/4( »املسند«  به،  سفيان  عن  وكيع  عن  أمحد  اإلمام  وروى 

امللك وعن سفيان عن عبد امللك )4/٣8٣، 5/٣١١-٣١٢ (. 
)5( »اإلستيعاب« )٣/٧9 (. 

)6( أي: تركه حيًا ونجا من القتل.
)٧( »تفسري القرطبي«  )١4/١٣9(. 



١٠٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

َكْعُب بن ُسَلْيم الُقرظي
كعب بن سليم القرظي ثم اأَلْويس، وبنو قريظة حلفاُء األوس.

له  تعرف  وال   )1( ُيْنبُِتوا  مل  وُجِدوا  إذ  اُستحُيوا  الذين  قريظة  سبي  من  كان 
رواية.

وهو والد حممد بن كعب القرظي، من علامء التابعني؛ قاله أبو عمر )2(.
بن  والد حممد، روى حديثه حاتم  القرظي،  بن سليم  منده: كعب  ابن  وقال 
بن  حممد  عن  الرمحن،  عبد  بن  موسى  عن  الرمحن،  عبد  بن  اجُلعيد  عن  إسامعيل 

كعب، عن أبيه. 
قال أبو نعيم ـ وذكر كالم ابن منده ـ: ]وهذا وهم فإن قوله: »عن أبيه« ليس 
بن  فإن موسى سمع حممد  والد موسى،  اخلطمي  الرمحن  عبد  إنام هو  هو كعب، 
كعب يسأل أباه عبد الرمحن يعني أبا موسى، وقد رواه عىل الصحة يف ترمجة عبد 

الرمحن اخلطمي[ )3(.

*     *     *

)١( أي: الذين مل ينبت هلم شعر عانتهم. 
)٢( »االستيعاب«: ترمجة رقم ٢١94،)٣ / ١٣١٧ -١٣١8( . 

)٣( »أسد الغابة« )١٧9/4(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٠١

برِي بن باطا القرظي عبد الرمحن بن عبد الزَّ
رظي املدين.  برِي )1( بن باطا )2( الُقَ هو ابن الزَّ

قال ابن حجر: له صحبة.
بري  قال أيضًا: )روى حديثه ابن وْهب بن مالك عن املِْسَور بن رفاعة عن الزَّ
بن عبد الرمحن بن الزبري أن رفاعة بن سموَأل طلق امرأته، ومل يقولوا: عن أبيه وهو 

املحفوظ( )3(. 
قال ابن عبد الرب:ـ

)هو الذي قالت فيه امرأته متيمة بنت وهب إنام مثل هدبة الثوب، وكان تزوجها بعد 
رفاعة بن سموأل فاعرتض عنها، ومل يستطع أن يمسها، فشكته إىل رسول اهلل @ 

فذكر حديث الُعَسيلة( )4(.
بري بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف  وقيل يف نسبه: عبد الرمحن بن الزَّ

ابن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس.
هكذا نسبه ابن منده، وأبو ُنَعيم. 

وذكر األمري أبو نرص النسبني مجيعًا )5(.
قال ابن األثري يف أسد الغابة: واتفقوا عىل أنه هو الذي تزوج املرأة التي طلقها 

بري، والد عبد الرمحن بفتح الزاي،  بري بالضم، قال ابن األثري: الزَّ بري بالفتح، وليس الزُّ )١( الزَّ
بري والد ُعروة بضم الزاي وفتح الباء.  والزُّ

هشام«  ابن  »سرية  ويف  االستيعاب(  نسخ  وبعض  واإلصابة،  الغابة،  )أسد  باطيا  وقيل   )٢(
و»التقريب«: )باطا(. 

)٣( »هتذيب التهذيب« البن حجر )٢/5٠4( .
)4( »االستيعاب« )٢٠٧/٢( . 

)5( »أسد الغابة«  )٣4٢/٣-٣4٣(.



١٠٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

رظي بعد رفاعة فقالت للنبي @: »إنام معه مثل ُهْدبة الثَّْوب«. رفاعة الُقَ
وذكر ابن األثري بسنده عن عائشة < أهنا قالت: جاءت امرأة رفاعة الُقرظي 
إىل رسول اهلل @ فقالت: يارسول اهلل إين كنت عند رفاعة القرظي فطلقني َفَبتَّ 
بري، وإن ما معه ِمثُل ُهْدبة )1( الثوب، فتبسم  طالقي، فتزوجت عبد الرمحن بن الزَّ
ُع�َصْيلتَه  تذوقي  حتى  ل  رفاعة؟  �إىل  ترجعي  �أن  »�أتريدين  وقال:   @ اهلل  رسول 

ويذوق ُع�َصْيَلتَك« )2(. 
قال ابن األثري: ورواه هشام  )3( بن عروة عن أبيه كام ذكرنا.

بري، عن أبيه نحوه.  بري بن عبد الرمحن بن الزَّ ورواه املسور )4( بن رفاعة، عن الزَّ
وسمى حممد بن إسحاق املرأة متيمة وقيل: ُسهيمة وقيل غري ذلك. 

]ووهب  قريظة:  بني  قصة  يف  األحزاب  سورة  تفسري  يف  القرطبي  قال 
بري بن باطا فاستحياهم، ومنهم  رسول اهلل @ لثابت بن قيس بن شامس ولد الزَّ

بري، أسلم وله صحبة )5([. عبد الرمحن بن الزَّ
بري بن باطا قصة ذكرها أصحاب السري: ـ وألبيه ـ الزَّ

قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: ]وقد كان ثابت بن قيس بن الشامس كام ذكر 
بري بن باطا القرظي، وكان يكنى أبا عبد الرمحن ـ  يل ابن شهاب الزهري، أتى الزَّ

)١( شبهت آلة ذكورته يف االسرتخاء وعدم االنتشار هبدبة الثوب، وهي طرفه الذي مل ينسج.
)٢( رواه »مسلم«، كتاب النكاح، )باب ال حتل مطلقة ثالثًا ملطلقها حتى تنكح زوجًا غريه، 

ويفارقها وتنقيض عدهتا( )١54/4(، والعسيلة: تصغري عسل، واملراد: لذة اجلامع. 
)٣( روايه هشام عن أبيه يف »البخاري« كتاب الطالق، باب من قال المرأته أنت عىلَّ حرام، 
)56/٧(، وباب إذا طلقها ثالثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا آخر فلم يمسها، )٧٢/٧-

.)٧٣
)4( رواية املسور عن الزبري يف املوطأ، كتاب النكاح، باب نكاح املحلل وما أشبهه )5٣١/٢(.

)5( »تفسري القرطي« )١4/١٣9(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٠٣

بري قد َمنَّ عىل ثابت بن قيس بن شامس يف اجلاهلية، ذكر ىل بعض ولد  الزَّ وكان 
بري أنه كان َمنَّ عليه يوم بعاث، أخذه فجز ناصيته، ثم خىل سبيله، فجاء ثابت  الزَّ
وهو شيخ كبري، فقال: يا أبا عبد الرمحن هل تعرفني؟ قال: وهل جيهل مثيل مثلك، 
فقال:  إين قد أردت أن أجزيك بيدك عندي، قال: إن الكريم جيزي الكريم، ثم أتى 
ثابُت بن قيس رسوَل اهلل @ فقال: يارسول اهلل إنه قد كانت للزبري عىلَّ منة، وقد 

أحببت أن أجزيه هبا، فهب ىل دمه، فقال رسول اهلل @: »هو لك«.
@ قد وهب ىل دمك فهو لك، قال: شيخ كبري  فأتاه فقال: إن رسول اهلل 
ال أهل له وال ولد، فام يصنع باحلياة؟ قال: فأتى ثابت رسول اهلل @ فقال: بأيب 

أنت وأمي يارسول اهلل هب يل امرأته وولده، قال: »هم لك«.
قال: فأتاه فقال: قد وهب ىل رسول اهلل أهلك وولدك، فهم لك. قال: أهل بيت 
باحلجاز ال مال هلم فام بقاؤهم عىل ذلك؟ فأتى ثابت رسول اهلل @ فقال: يا رسول 

اهلل ماله، قال: »هو لك«، فأتاه ثابت فقال: قد أعطاين رسول اهلل مالك فهو لك.
بري ـ ما فعل الذي َكَأنَّ وجَهه مرآٌة صينية يرتاءى فيها عذارى  قال: ـ أي: الزَّ
بن  ُحيي  والبادي  احلارض  سيُد  فعل  فام  قال:  ُقتل،  قال:  أسد؟  بن  كعب  احلي، 
اُل بن  أخطب؟ قال: قتل، قال: فام فعل ُمَقّدَمُتَنا إذا َشَدْدنا، وحاِمَيُتنا إذا فررنا، َعزَّ
َسَموَأل، قال: قتل، قال: فام فعل امُلْجِلسان، يعني بني كعب بني قريظة وبني عمرو 
إال أحلقتني  بيدي عندك  ثابت  يا  أسالك  فإين  قال:  قتلوا،  قال: ذهبوا  قريظة،  بن 
ناضح  ِقْبَلة دلو  أنا بصابر هلل  فام  بعد هؤالء من خري،  العيش  ما يف  بالقوم، فواهلل 
عني ألقي األحبة؛ فقدمه  ثابت، فرضب عنقه. فلام بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى 

األحبة قال: يلقاهم واهلل يف نار جهنم خالدًا فيها خملدًا )1([.

)١( »السرية النبوية« البن هشام.والناضح: احلبل. أي: مقدار ما يأخذ الرجل الدلو ليصبها 
يف احلوض. 

قال ابن هشام: ِقْبَلَة دلٍو ناضٍح، قال زهري بن أيب سلمى يف )قبلة(:



١٠4 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

َرَفاَعة بن مسوأل 
َرَفاَعة بن ِسْمَوأل )بكرس السني وسكون امليم(. 
ويقال رفاعة بن رفاعة القرظي، من بني قريظة. 

هو خال صفية بنت حيي بن أخطب أم املؤمنني <، زوج النبي @، فإن 
أمها برة بنت سموأل )1(.

عبد  بنت  عائشة  أن  األثري  ابن  نقل  عاتِك(  بن  وهب  بن  )رفاعة  ترمجة  ويف 
الرمحن بن عاتِك النضريي كانت حتت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها 
بري القرظي، ثم طلقها فأتت  فطلقها طالقًا بائنًا وتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزَّ
رسول اهلل @ فقالت: يانبي اهلل إن زوجي طلقني قبل أن يمسني فأرجع إىل ابن 

عمي زوجي األول؟ فقال النبي: »ل«، حتى  يكون مس.... القصة. 

وذكر أن هذه القصة أوردها ابن منده يف رفاعة بن سموأل، وإن ابن شاهني 
فرق بني رفاعة بن سموأل، ورفاعة بن وهب بن عاتيك والظاهر أهنام واحد)2(، 
 @ اهلل  امرأته ثالثًا عىل عهد رسول  أن رفاعة بن سموأل )هوالذي طلق  إذ 
ثابت يف  أن يمسها، حديثه ذلك  بري، ثم طلقها قبل  الزَّ بن  الرمحن  فتزوجها عبد 

»املوطأ« وغريه( )3(.
روى عنه ابنه قال: نزلت هذه اآلية ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ اآلية ]القصص: 5١[. 

َقـــدرت  كـــمـا  يـتـغـنـى  دفـقــاً وقـــــابــــل  قــائماً  يـــد�ه  �لعـر�قـي  عـلى 
وهذا البيت يف قصيدة له، ويروى: وقابل الدلو يتلقى، يعني قابل الدلو يتناول.

)١( »أسد الغابة«)٢/٧6(. 
)٢( املصدر السابق )8١/٢(. 

)٣( »االستيعاب« )١/٢44(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٠5

يف عرشة أنا أحدهم، ذكره أبو عمر وابن منده )1(.
أما أبو نعيم فأخرج هذا احلديث يف ترمجة أخرى وهي: رفاعة بن َقَرظة )2(.

والظاهر أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة القرظي الذي استوهبته )3( أم املنذر 
النجارية ملا حكم سعد بن معاذ > يف بني قريظة أن تقتل الرجال وتسبى النساء 
قيس  بنت  سلمى  استوهبته  فقد  رفاعة  )إال  قريظة  بني  ذكور  فقتل  والذراري، 
ـ أم املنذر النجارية ـ النبي @، فقالت: يارسول اهلل ـ بأيب أنت وأمي ـ هب يل 
رفاعة، فإنه قد زعم أنه سيصىل، ويأكل حلم اجلمل، فوهبه هلا فاستحيته«)4(، واهلل 

تعاىل أعلم.
القرظي  سموأل  بن  رفاعة  السالم  الصالة  عليه  أيضًا  ووهب  القرطبي:  قال 
ألم سلمى بنت قيس أخت سليط بن قيس من بني النجار، وكانت قد صلت إىل 

القبلتني، فأسلم رفاعة، وله صحبة ورواية )5(.
قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: )حدثني أيوب بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن 
صعصعة أخو بني عدي بن النجار: أن سلمى بنت قيس، أم املنذر، أخت سليط بن 
قيس ـ وكانت إحدى خاالت رسول اهلل @، وقد صلت معه القبلتني، وبايعته 
بيعة النساء، سألته رفاعة بن سموأل القرظي، وكان رجاًل قد بلغ فالذ هبا، وكان 
يعرفهم قبل ذلك، فقالت: يانبي اهلل ـ بأيب أنت أمي ـ هب ىل رفاعة، فإنه قد زعم 

أنه سيصىل ويأكل حلم اجلمل،  قال: فوهبه هلا، فاستحيته(.

)١( »االستيعاب« )١/٢44(. 
)٢( »أسد الغابة«)٢/٧6، 8٠/٢ (. 

)٣( أي طلبت من النبي @ أن هيبه هلا. 
)4( »هذا احلبيب«: أبو بكر اجلزائري )ص: ٢5٢(. 

)5( »تفسري القرطبي« )١٣9/١4( بترصف. 



١٠6 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

پ  پژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   ژ  تعاىل:  قوله  تفسري  ويف 
]القصص: 5١[.

قال ابن كثري: قال جماهد وغريه: وصلنا هلم يعني قريشًا، وهذا هو الظاهر وعن 
رفاعة ـ ورفاعة هذا هو ابن قرظة القرظي ـ وجعله ابن منده: رفاعة بن سموأل 
التي تزوجها بعده عبد  الذي طلق متيمة بنت وهب  خال صفية بنت حيي، وهو 

بري بن باطا، كذا ذكره ابن األثري )1(، قال: نزلت ژ  ٻ  ٻ  ٻ   الرمحن بن الزَّ
ٻژ يف عرشة أنا أحدهم، رواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديثه )2(. اهـ 

كالم ابن كثري بترصف.
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ژ  وعند القرطبي يف تفسري قوله تعاىل: 
أنا  عرشة  يف  نزلت  قال:  القرظي  رفاعة  5٢[.عن  ]القصص:  ژ  ٺ   ٺ   ٺ    

أحدهم. 

*     *     *

)١( »أسد الغابة« )٢/٢٢8(. 
الكبري« )5٣/5( من طريق  الطرباين يف »املعجم  الطربي« لآلية، ورواُه  )٢( وانظر: »تفسري 

محاد بن سلمة به. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٠٧

ثعلبة بن أبي مالك 
 ،@ النبي  أبا حييى، ولد عىل عهد  يكني  الُقَرظي،  أيب مالك  بن  ثعلبة  هو 

واسم أيب مالك هو عبد اهلل .
قال ابن سعد: قدم أبو مالك من اليمن، وهو عىل دين اليهودية، فتزوج امرأة 
وقال  رؤية.  له  بن معني:  قال حييى  كندة.  إليهم، وهو من  فنسب  قريظة  بني  من 
كقصته،  وقصته  القرظي،  عطية  سن  سنه  مالك  أيب  بن  ثعلبة  الزبريي:  مصعب 

وتركا مجيعًا فلم يقتال )1(.
ُروَي عنه أن النبي @ أتاه أهل مهزور)2(، فقىض أن املاء إذا بلغ الكعبني مل 

َبس األعىل )3(. حُيْ
ويف احلديث عنه أن النبي @ قال: »ل �رشر ول �رش�ر«، وأن رسول اهلل @ 
قىض يف مشارب النخل بالسيل لألعىل عىل األسفل: يرشب األعىل ويروى املاء إىل 
الكعبني، ويرسح املاء إىل األسفل، وكذلك حتى تنقيض احلوائط أو يفنى املاء )4(.

روى عن عمر وعثامن { )5(.

)١( »أسد الغابة« )٢9٢/١ (. 
)٢( مهزور: واٍد فيه ماء، اختصم أهل البساتني فيه فقىض رسول اهلل @ بذلك، واملهزور: 

املتحرك واملنقول من مكان إىل مكان.
)٣( رواه أبو داود )٣6٣8(، وابن ماجه )٢48١(، وصححه األلباين يف »صحيح السنن«. 

)4( رواه هكذا أبو نعيم يف »معرفة الصحابة« برقم )١٣٠٠(، وحديث: »ال رضر وال رضار« 
 ٣١٣/١( أمحد  واخرجه  مالك،  أيب  بن  ثعلبة  عن   )١٣8٧ برقم   86/٢( الطرباين  رواه 
برقم   ١١/٢٢8( والطرباين   ،)٢٣4١ برقم:   ٧84/٢( ماجه  وابن   ،)٢86٧ برقم: 
ابن ماجه )٧84/٢ برقم: ٢٣4٠(،  {، وأخرجه  ابن عباس  ١١5٧6(، من حديث 
وصححه   ،< الصامت  بن  عبادة  حديث  من   ،)١١65٧ برقم:   ١56/6( والبيهقي 

األلباين يف »صحيح اجلامع« )٧5١٧(. 
)5( »االستيعاب« )١/١٠5(.



١٠8 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

أبو رحيانة
)مشعون بن يزيد(
انة، اأَلْزدى.  َشْمعون بن َيزيد بن خنافة، أبو َرحْيَ

وله  قرظيًا،  كان  وقيل:  القرشى،  وقيل:  األنصارى،  وقيل:  األثري:  ابن  قال   
حلف ىف األنصار، واألصح أنه َأزدي. وقيل: اسمه شمعون، بالعني املهملة. وقيل 

بالغني املعجمة، قال ابن يونس: وهو عندي أصح )1(.
وقيل اسمه: عبداهلل بن مطر، واألشهر أنه شمعون. قال أبو عمر: كانت ابنته 

رحيانة رسية رسول اهلل @، وهو مشهور بكنيته )2(.
صحب النبي @، روى عنه أحاديث، وسكن الشام بالبيت املقدس، وهو 
اَفاِرقني، من أرض اجلزيرة، ثم عاد  ممن شهد فتح دمشق، وقدم مرص، ورابط بَميَّ

إىل الشام، وكان من صاحلي الصحابة وعبادهم. 
اجَلْنبِي، وأبو ِرْشدين ُكريب بن أبرهة، وعبادة بن  روى عنه عمرو بن مالك 

ُنَسى، وشهر بن حوشب، وجماهد، وغريهم. 
وروى عن النبي @ أنه كره عرش خصال )3(: الَورْش، والنتف، والوشم، 
ْهبة،  والنُّ ثوب،  بينهام  ليس  املرأة  واملرأة  الرجَل  الرجُل  واملكامعة:  واملكامعة، 

)١( »أسد الغابة« )٣٧٧/٢، ١١9/5(.
)٢( املصدر السابق: جــ٣٧8/٢. وأختلف يف اسمه فقيل: عبد اهلل بن مطر، وعند األكثر: 

)شمعون(  وهو بخالف أبو رحيانة القريش الذي ترجم له أبن األثري أيضًا )١١9/5(.
الرجل  يضاجع  أن  واملكامعة:  بالشواب،  تشبهًا  وترقيقها،  أسناهنا  املرأة  حتديد  الورش:   )٣(
صاحبه يف ثوب واحد، وال حاجز بينهام، واملكاعمة: أن يلثم الرجل صاحبه ويضع فمه 
الزينة،  عىل فمه كالتقبيل، والنهبة: ما خيتلس، وركوب النمور: يعني جلدها، ملا فيه من 

ويروى ركوب النامر.



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٠9

املناكب،  ويف  الثياب  يف  أسفل  وهاهنا،  هنا  ها  الديباج،  واختاذ  النمور،  وركوب 
واخلاتم إال لذي سلطان )1(.

وقد أورده جالل الدين السيوطي فيمن دخلوا مرص، قال يف ترمجته: ]أبو رحيانة 
األزدي، اسمه شمغون بالغني املعجمة وقيل باملهملة، ابن زيد، حليف األنصار، له 

صحبة ورواية، شهد فتح مرص، وهلم عنه حديثان أو ثالثة[. اهـ )2(.
ومن األحاديث التي أسندت إليه: سمعت رسول اهلل @ يقول: »حرمت 

�لنار على عي �صهرت يف �صبيل �لل«  )3(.

*    *    *

برقم:   48/4( داود«  أيب  »سنن  يف  األلباين  ضعفه  واحلديث   ،)٣٧8/٢( الغابة«  »أسد   )١(
.)4٠49

بتحقيق:  السيوطي،  الدين  جالل  تأليف  الصحابة«  من  مرص  دخل  فيمن  السحابة  »َدرُّ   )٢(
فرغىل  احلفيظ  عبد  والشيخ  إبراهيم،  مصطفى  احلميد  عبد  د/  و  النرشيت  محزة  دكتور/ 

.)١٢6/٣(
)٣( املصدر السابق، واحلديث أخرجه النسائي يف »سننه« )١5/6 برقم: ٣١١٧(، وصححه 

األلباين.



١١٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

الفصل الثاني

من أسلم يف حياته @
من اليهود ومل يعرف امسه حتديدًا



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١١١

غالم يهودي خدم النيب @ 
هو غالم هيودي، كان خيدم النبي @، فلام مرض عاده النبي @، وعرض 
 @ عليه أن يسلم، فأسلم ونطق بالشهادتني، فامت يف مرضه هذا، فأمر النبي 

أصحابه بالصالة عليه. 
قال:   < أنس  عن  بسنده  )صحيحه(  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  البخاري  روى 
فقعد  يعوده،   ،@ النبي  فأتاه  فمرض   @ النبي  خيدُم  هيودٌي  غالٌم  كان 
عند رأسه، فقال له: »�أ�صلم«، فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم 
من  �أنقذه  �لذي  �لل  »�حلمد  يقول:  وهو   @ النبي  فخرج  فأسلم،   ،@

.)1( �لنار«. ورواه احلاكم والبيهقي، وأمحد، وأبو داود، والنسائي 
ويف رواية النسائي فقال: »�أ�صهد �أن ل �إله �إل �لل و�أن حممد�ً ر�صول �لل«.

ويف رواية أيب داود: »�حلمد �لل �لذي �أنقذه بي من �لنار«.
ويف رواية أمحد بزيادة: فلام مات قال: »�صلو� على �صاحبكم« )2(.

إذا  وعيادته  املرشك  استخدام  جواز  احلديث:  ]ويف  حجر:  ابن  احلافظ  قال 
الصبى،  عىل  اإلسالم  وعرض  الصغري،  واستخدام  العهد،  حسن  وفيه  مرض، 
ولوال صحته منه ما عرضه عليه، وىف قوله: »�نقذه بي من �لنار« داللة عىل أنه صح 

إسالمه، وعىل أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه فإنه يعذب[ )3(.

)١( أخرجه البخاري يف »صحيحه« )١٢68(، وأبو داود )٢69١(، والنسائي يف »الكربى« 
للبيهقى  النبوة«  »دالئل  وانظر  )١٣٣99ـ١4٠٠9ـ١4٠١٠(،  وأمحد   ،)8588(

)٢٧٢/6(، و»البداية والنهاية« البن كثري )١٧6/6( . 
)٢( انظر  »أحكام اجلنائز« لأللباين )ص: ١١(. 

)٣( راجع يف ذلك بحث املسألة يف )باب: أوالد املرشكني( من كتاب اجلنائز يف »فتح الباري« 
)4٧6/4 ـ 4٧٧(. 



١١٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

وقال السندي يف حاشيته عىل »صحيح البخاري« )1(:
قوله: »فقال له �أ�صلم«: فيه عرض اإلسالم عىل الصبي، وهو دليل عىل صحته 
من الصبي، إذ لو مل يصح ملا عرض عليه. ويف قوله: »�أنقذه من �لنار«: داللة عىل أنه 

صح إسالمه، وعىل أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه فهو يعذب.
كذا قال املحقق ابن حجر، وحيتمل أن يقال: أنه إنام يعذب عىل ذلك إذا عرض 

عليه اإلسالم وأبى؛ ال مطلقًا.
فإن قلت: فحينئذ مل عرض عليه اإلسالم مع أنه لو أبى بعد العرض ال يستحق 
العذاب؟ قلت: لعله يموت مسلاًم وينال فضيلة اإلسالم إذ لو فرض نجاة أوالد 
الكفرة فهم حمرومون من نيل فضيلة اإلسالم قطعًا، واهلل تعاىل أعلم. وحيتمل أن 
يقال قوله: »�أنقده من �لنار« مبني عىل احتامل أن يموت بالغًا يف هذا املرض بأن كان 
قريب البلوغ فيحتمل أن يموت بعده أو يف غريه؛ عىل أنه ال يستبعد إطالق الغالم 
عىل البالغ القريب العهد بالبلوغ فيمكن أن هذا الولد كذلك، وعىل هذا فال داللة 

عىل عذاب الصبي إذا مات ومل يسلم، واهلل تعاىل أعلم. اهـ.
وأما عن اسم هذا الغالم اليهودي فقد قال احلافظ ابن حجر: مل أقف يف شئ 
العتبية  صاحب  أن  ذكر  بشكوال  ابن  أن  إال  تسميته،  عىل  املوصولة  الطرق  من 
حكى عن زياد شيطون أن  اسم هذا الغالم: عبد القدوس، قال: وهو غريب ما 

وجدته عند غريه[.اهـ )2(.
*     *     *

)١( »حاشية السندي عىل صحيح البخاري« )١/٢٣4( . 
)٢( »فتح الباري« )4٧6/4( . 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١١٣

يهود أسلموا
ملا مسعوا سورة يوسف من النيب @ 

روى البيهقى بسنده يف »دالئل النبوة« )1( عن حممد بن مروان عن الكلبي وعن 
أيب صالح قال: قال ابن عباس إن حربًا من أحبار اليهود دخل عىل رسول اهلل @ 
ذات يوم وكان قارئًا للتوراة فواقفه وهو يقرأ سورة يوسف كام أنزلت عىل موسى 
يف التوراة فقال له احلرب: ياحممد من علمكها؟ قال: اهلل علمنيها. قال: فتعجب احلرب 
ملا سمع منه فرجع إىل اليهود، وقال هلم: أتعلمون واهلل إن حممدًا ليقرأ القرآن كام 
أنزل يف التوراة، قال: فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه َفَعرفوه بالصفة ونظروا 
إىل خاتم النبوة بني كتفيه فجعلوا يسمعون إىل قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه 

ِمنيَها اهلل. ونزل: َمَكَها؟ فقال رسول اهلل @: َعلَّ وقالوا: ياحممد من َعلَّ
ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌژ ]يوسف: ٧[. يقول: ملن يسأل  ژ 

عن أمرهم وأراد أن يعلم علمهم، فأسلم القوم عند ذلك. 

*    *    *

 . )٢٧6/6( )١(



١١4 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

يهودي أسلم ملا دعا له النيب @ باهلداية 
 روى البيهقى رمحه اهلل يف »دالئل النبوة« يف باب )ما جاء يف اليهودي الذي 

شمته فقال له: هداك اهلل، فأسلم إن صح«.
ثم ساق بسنده عن أنس بن مالك >: قال كان هيودي بني يدي النبي @ 
 @ النبي  فقال  اهلل،  يرمحك  اليهودي:  له  فقال   ،@ النبي  فعطس  جالسًا، 

لليهودي: »هد�ك �لل«، فأسلم. 
قال البيهقى: هذا إسناد جمهول )1(.

*    *    *

)١( انظر »دالئل النبوة« ) 5/٢٠٧ (. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١١5

يهودي أسلم ملا علم صفته @ 
وصفة أمته يف التوراة 

فإذا  @ دخل كنيسة  النبي  أن   )1( النبوة«  بسنده يف »دالئل  البيهقى  روى 
هو بيهود، وإذا هيودي يقرأ التوراة، فلام أتى عىل صفته أمسك، ويف ناحيتها رجل 
مريض، فقال النبي @: مالكم أمسكتم؟ فقال املريض: إهنم أتوا عىل صفة نبي 
فأمسكوا، ثم جاء املريض حيبو حتى أخذ التوراة، وقال: ارفع يدك، فقرأ حتى أتى 
عىل صفته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل، 

ثم مات فقال النبي @: لوا أخاكم )2(.

*    *     *

ضعيف  األرنؤوط:  شعيب  قال   ،)٣95١ برقم:   ١6/١( وأمحد   ،)٢٧٣  -٢٧٢/6(  )١(
النقطاعه.

ْوا  )٢( وانظر »البداية والنهاية« البن كثري )١٧6/6 ـ ١٧٧(، ومعنى: »لو أخاكم« أي: تولَّ
أمره من التجهيز؛ انظر: )املغرب يف ترتيب املعرب ـ املطرزي( )٣٧٢/٢ باب الواو مع 

الالم(.



١١6 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

الفصل الثالث:
من اختلف يف كونه من صحابة

النيب @ من اليهود



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١١٧

حممد بن كعب بن سليم القرظي 
هو حممد بن كعب بن ُسليم القرظي املدين من أئمة التفسري، أبوه كعب، من 

سبي قريظة، وقد مرت ترمجة له. 
قيل ولد يف حياة رسول اهلل @، ومل يصح ذلك  سكن الكوفة، ثم املدينة.

كان ثقة، عاملًا، متبحرًا، كبري القدر، وقيل أنه كان جماب الدعوة .
حّدث عن أيب هريرة ومعاوية وابن عباس } وطائفة. وهو يرسل كثريًا، 
ويروى عمن مل يلقاهم وكان من أوعية العلم. روى عنه أخوه عثامن، وعاصم بن 

كليب، وخلق كثري. 
توىف سنة ثامن ومائة وقيل سنة سبع عرشة، وقيل غري ذلك )1(.

قال ابن سعد: كان ثقة عاملًا، كثري احلديث، ورعًا.
وقال ابن املديني وأبو زرعة والعجيل: ثقة.

وزاد العجيل: مدين تابعي رجل صالح عامل بالقرآن )2(.
روى البيهقي يف »دالئل البنوة« )3( بسنده عن رسول اهلل @ قال: يكون يف 
أحد الكاهنني رجل يدرس القرآن دراسة ال يدرسها أحد غريه، قيل: فكانوا يرون 

أنه حممد بن كعب القرظي. قال أبو ثابت: الكاهنان قريظة والنضري. 
قال البيهقى: هذا مرسل وروى من وجه آخر مرساًل.

)١( »سري أعالم النبالء« للذهبي ) 65/5(، و »هتذيب سري أعالم النبالء« )١/١٧4 (.
)٢( راجع ترمجته يف: 

»التاريخ الكبري« )٢١6/١(، »حلية األولياء« )٢١٢/٣(، »البداية والنهاية« )9/٢5٧(، 
»هتذيب التهذيب« )4٢٠/9( ، »شذرات الذهب« )١/١٣6( 

)٣( »دالئل النبوة«  للبيهقى ) 498/6(. 



١١8 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

قال:   @ اهلل  رسول  أن  بلغني  قال:  عقبة  عن  موسى  عن  بسنده  ذكر  ثم 
»يخرج من �لكاهنيي رجل �أعلم �لنا�ض بكتاب �لل«. قال سفيان: يروى أنه حممد 

ابن كعب القرظي. 
وعن عون بن عبد اهلل: مارأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من الُقرظي )1( .

وذكر أن أم حممد بن كعب القرظي قالت له يومًا: يابني، لوال أين أعرفك طيبًا 
صغريًا وكبريًا لقلت إنك أذنبتَ  ذنبًا موبقًا ملا أراك تصنع بنفسك. قال: ياأماه، وما 
اّطلع عىلَّ وأنا يف بعض ذنويب فمقتني، وقال: اذهب ال  أن يكون اهلل قد  ُيَؤّمُنني 
أغفر لك مع أن عجائب القرآن َترُد يب عىل أمور، حتى إنه لينقيض الليل ومل أفرغ 

من حاجتي )2(.

*    *    *

)١( املصدر السابق ) 499/6(.  
)٢( »سري أعالم النبالء« للذهبي )65/5 ـ 66(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١١9

عبد اهلل بن َصيَّاد 
 عبُد اهلل بن َصيَّاد، وقيل: ابن َصائِد .

أنه  الناس  بعض  يقول  الذي  وهو  هو؟  ممن  يدري  ال  اليهود،  من  أبوه  كان 
الدجال. 

ولد عىل عهد رسول اهلل @، أعور خمتونًا )1(.
من ولده ُعاَمرة بن عبد اهلل بن صياد، من خيار املسلمني، من أصحاب سعيد 

ابن املسيب، روى عنه مالك وغريه. 
قال ابن األثري: الذي صح عندنا أنه ليس الدجال )2(.

مكة  يدخل  ال  والدجال  صياد،  البن  ولد  وقد  عقيم،  فالدجال  ظاهر  وهذا 
واملدينة وهو قد دخلهام، وألنه مات عىل اإلسالم وتوىف باملدينة. 

قال ابن األثري:  فإن كان إسالم ابن َصيَّاد يف حياة رسول اهلل @ فله صحبة، 
أنه  له. واألصح  @ فال صحبة  النبي  بعد  أسلم  رآه وخاطبه، وإن كان  وألنه 
يظنونه  كانوا  وغريه  عمر  منهم  الصحابة  من  مجاعة  ألن   ،@ النبي  بعد  أسلم 

الدجال، فلو أسلم يف حياة رسول اهلل @ الْنُتِفَي هذا الظن، واهلل أعلم )3(.  

*    *    *

)١( »أسد الغابة« )٣/١٧8( . 
)٢( املصدر السابق ) ٣/١٧9(. 

)٣( املصدر السابق. 



١٢٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

عمرو بن ُسْعَدى 
من هيود بني قريظة، ملا رأى قومه ـ بني قريظة ـ نقضوا عهدهم وانضموا إىل 
املرشكني يف غزوة اخلندق، أبى أن يدخل مع قريظة يف غدرها لرسول اهلل @، 
@ الذي عليه  )1( بحرس رسول اهلل  وقال ال أغدر حممدًا أبدًا، ومر يف الليل 
عثرات  إقالة  حترمني  ال  اللهم  وقال:  مسلمة،  بن  حممد  فعرفه  مسلمة،  بن  حممد 
الكرام، وخىل سبيله، فذهب عىل وجهه حتى أتى مسجد رسول اهلل @ فبات 

به تلك الليلة. ثم ذهب فلم ُيْدَر إىل أين توجه من األرض إىل يومنا هذا.
وملا ذكر لرسول اهلل @ قال: ذاك الرجل نجاه اهلل بوفائه )2(.

قريظة،  بني  أوثق من  فيمن  ُأوثق  كان  أنه  يزعم  الناس  البيهقي: وبعض  قال 
ته )3( ملقاة، وال يدرى أين  حني نزلوا عىل حكم رسول اهلل @، فأصبحت ُرمَّ

ذهب )4(.
قال:الشيخ أبو بكر اجلزائري حتت عنوان )عربة خاصة( )5(: 

وتركوها  ديارهم  من  النضري  بنو  ُأخرج  ملا  أنه  يعترب،  من  هناك  كان  لو  عربة 
خرابًا، مر هبا عمرو بن ُسْعَدى اليهودي. وكان متأهلا )6( يف بني قريظة، ال يفارق 

َم فيهم سعد بن معاذ > أن  )١( أي يف ليلة نزول بني قريظة عىل حكم رسول اهلل @ َفَحكَّ
تقتل رجاهلم وتسبى الذراري والنساء، كام مر. 

)٢(  »هذا احلبيب« أليب بكر اجلزائري )ص:٢5٠(. وانظر »دالئل النبوة« للبيهقي )4/٣٢(، 
وانظر »أسد الغابة« )٣/٧٢6(. 

)٣( أي: احلبل الذي كان مقيدًا به. والرمة: احلبل البايل.
)4( »دالئل النبوة« )٣٢/4(، و«ابن هشام« )٣/١45(.

)5( »هذا احلبيب«: أبو بكر اجلزائري )ص: ٢٣١( بترصف يسري.
)6( يريد: متعبدًا متنسكًا .



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٢١

الكنيسة )1( فرأى خراهبا، وفقدان أهلها بعدما كانوا يعمروهنا.
بحال  فذكّرهم  قريظة  بني  رجال  فاجتمع  فيه،  فنفخ  الكنيسة   )2( بوق  فأتى 
بني النضري، وحال بني قينقاع ِمْن قبلهم، وما حل هبم من ذل وهوان وخرسان، 
وقررهم بام يعرفون من التوراة، وأن حممدًا هو النبي اخلاتم، وأنه رسول اهلل @ 
حقًا وصدقًا، وأن النجاة يف اتباعه، واخلرسان يف حربه والكفر به ومعاداته، فأقروا 
ما  القرظي:  أسد  بن  فقال كعب  والرباهني،  والشواهد  أكثرعليهم من احلجج  ملا 
يمنعك يا أبا عبد الرمحن من اتباعه؟ قال:أنت ياكعب، قال كعب: فلم ـ والتوراِة ـ 
بري بن باطا: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فإن  ما حلُت بينك وبينه قط ! قال الزَّ

اتبعته اتبعناه، وأن أبيَت أبينا. 
فأقبل عمرو بن ُسْعَدى عىل كعب، فذكر ما تقاوال يف ذلك، إىل أن قال عمرو: 

ما عندي يف أمره إال ما قلت، ما تطيب نفيس أن أصري تابعًا!!.
قال الشيخ أبو بكر اجلزائري معقبًا: )وهكذا حيمل الكرب صاحبه عىل جحود 

احلق وإنكاره وإن خرس نفسه وأهله يف الدنيا واآلخرة وهو اخلرسان املبني( )3(. 

*     *     *

)١( مكان التعبد عندهم . 
)٢( فاليهود جيتمعون يف معابدهم بنداء البوق. 

)٣( »هذا احلبيب«: )ص: ٢٣١(. 



١٢٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

 رافع القرظي 
رافع القرظي، رجل من بني زنباع، ومن هيود بني قريظة. 

روى عبد امللك بن عمري عن رافع القرظي أنه قدم عىل النبي @ وكتب له 
كتابًا أنه ال جيني عليه إال يده )1(.

 والظاهر من ذكره يف »أسد الغابة« أنه من مجلة الصحابة، ولكن أثرُت ذكره 
هاهنا حلني التثّبت من إسالمه لكون احلديث املذكور ليس فيه الترصيح بإسالمه، 

واهلل أعلم. 

*    *     *

)١( »أسد الغابة« ) ٢/45(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٢٣

فائدة 
كعب األحبار 

هو كعب بن ماتع احِلْمرَيِي اليامين العالمة احلرب، الذي كان هيوديًا فأسلم بعد 
أصحاب  فجالس   ،< عمر  أيام  اليمن  من  املدينة  وقدم   ،@ النبي  وفاة 
حممد @، فكان حيدثهم عن الكتب اإلرسائيلية، وحيفظ عجائب، ويأخذ السنن 

عن الصحابة، وكان حسن اإلسالم، ومتني الديانة، من نبالء العلامء. 
ث عن عمر وصهيب وغري واحد . حدَّ

قبيل رواية الصحايب  أبو هريرة ومعاوية وابن عباس، وذلك من  حدث عنه 
عن التابعي، وهو نادر عزيز، وحدث عنه أيضًا أْسلم موىل عمر. وروى عنه عدة 

من التابعني كعطاء بن يسار وغريه مرساًل. 
وكان خبريًا بكتب اليهود، له ذوق يف معرفة صحيحها من باطلها يف اجلملة. 

بأخرة،  بالشام  والنسائي. سكن  والرتمذي،  داود،  أيب  رواية يف سنن  له  وقع 
وكان يغزو مع الصحابة. 

توىف كعب بحمص ذاهبًا للغزو يف أواخر خالفة عثامن > )1(. 
قال ابن األثري: ]يكنى أبا إسحاق. أدرك عهد النبي @، ومل يره، كان إسالمه 
يف خالفة عمر بن اخلطاب >.روى أبو إدريس اخلوالين عن أيب مسلم اجللييل 

معلم كعب احَلرْب ـ وكان يلومه عىل إبطائه عن رسول اهلل @[ )2(.

)١( »هتذيب سري أعالم النبالء« للذهبي، هذبه أمحد فايز احُلْمَص. )١/١١8(.  
)٢( »أسد الغابة« )4/١8٧(.



١٢4 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

َزْيد بن ُلَصيت 
أوله  يف  بالنون  يعني  )ُنَصيب(  فيه  يقال  هشام:  ابن  قال  لصيت.  بن  زيد  هو 

والباء يف آخره .
ًا عىل  من بني قينقاع. دخل يف اإلسالم نفاقًا، وقيل أنه تاب، وقيل  مات ُمرِصّ

نفاقه. 
ُرِوَي أنه ملا كان النبي @ ببعض طريق تبوك ضلت ناقته، فخرج أصحابه 
يف طلبها، وعند رسول اهلل @ ُعامرة بن َحْزم األنصاري، وكان يف رحله زيد بن 
ُلَصيت، وكان منافقًا، فقال زيد: أليس يزعم حممد أنه نبي، وخيربكم خرب السامء، 
وهو ال يدري أين ناقته؟ فقال رسول اهلل @ وعنده ُعامرة بن حزم: إن رجاًل 
قال: هذا حممد خيربكم أنه نبي، وخيربكم بأمر السامء، وهو ال يدري أين ناقته، وأين 
ـ واهلل ـ ال أعلم إال ما علمنى اهلل، وقد دلني عليها، وهي يف الوادي قد حبستها 
جاء  عام  وأخربهم  رحله،  إىل  ُعامرة  ورجع  هبا،  فجاؤا  فانطلقوا  بزمامها،  شجرة 
رسول اهلل @ من خرب الرجل، فقال رجل ممن كان يف رحل ُعامرة: قال زيد ذلك 
أ يف عنقه، يقول: إن يف رحيل لداهية وما أدري،  قبل أن تأيت، فأقبل ُعامرة عىل زيد جَيَ

أخرج عني ياعدوا اهلل، واهلل ال تصحبني )1(.
قال ابن هشام: فقال بعض الناس إن زيدًا تاب، وقال بعضهم: ما زال مرصًا 

حتى مات )2(.
*     *     *

)١( »أسد الغابة« )٢/١46 -١4٧(. 
)٢( »سرية ابن هشام« )5٢٣/٢( . 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٢5

منافقون يهود 
ذكر الشيخ أبو بكر اجلزائري ـ حفظه اهلل ـ أن من اليهود من أظهروا اإلسالم 
كيدًا للرسول @ وللمسلمني ومكرًا هبم، وهم مرصون عىل كفرهم وهيوديتهم، 
وكان غرضهم الدس والوقيعة بني املسلمني، وفتنة ضعفاء اإليامن، والتعرف عىل 
أحوال املسلمني اخلفية ليقفوا يف طريق دعوة اإلسالم. وضمت القائمة التي ذكرها 

الشيخ ملنافقي اليهود: 
)١( زيد بن اللَّصيت، وقد مر الكالم عليه.

)٢( رافع بن حريملة .
)٣( رفاعة بن زيد بن التابوت .

)4( سويد بن احلارث .
)5( سعد بن حنيف .

)6( نعامن بن أْوىَف بن عمرو .
)٧( أخوه: عثامن بن أوىف .

)8( سلسلة بن يرهام .
)9( كنانة بن ُصوريا .

ظاهرًا  أسلموا  اليهود  أحبار  من  تسعة  اجلزائري: هؤالء  بكر  أبو  الشيخ  قال 
وهم كفار باطنًا )1(.

)١( راجع »هذا احلبيب« )ص: ١5٠-١5٢(. 



١٢6 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

الفصل الرابع:
من أسلم يف حياته @

من نساء اليهود



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٢٧

أم املؤمنني 
صفية بنت حيى < 

هي أم املؤمنني َصِفْية بنت ُحيىَّ بن َأْخَطب بن َسْعنة بن ثعلبة بن ُعبيد بن َكْعب 
ابن اخلزرج بن أيب حبيب بن النضري بن النحام بن ختوم )1(، وقيل: ناخوم، وقيل: 

ينخوم .

هي من بني إرسائيل، من سبط هارون بن عمران عليه السالم، وأمها برة بنت 
سموَأل )2(.

بن  م  َسالَّ من  أواًل  تزوجت  خليرب،  املسلمون  يفتح  أن  قبل  مرتني  تزوجت 
قيق، وكان  احُلَ أيب  بن  كنانة  ثم خلف عليها  فارس قومها وشاعرهم.  ِمْشَكم)3(، 
أيضًا من شعراء اليهود، وهو صاحب حصن الَقُموص، أعز حصن يف خيرب)4(، 
ُقتَِل كنانة زوجها، وقتل أيضًا أبوها حيى بن أخطب يوم خيرب، فكانت من  وقد 

السبى.

قال ابن عبد الرب: وقعت يف سهم دحية بن خليفة الكلبي فأشرتاها رسول اهلل 
@ منه بأرؤس اختلف يف عددها )5(.

روى محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس > أن النبي @ اشرتى صفية بنت 

)١( »االستيعاب« )١69/4(. 
)٢( املصدر السابق. 

)٣( وسالم هذا هو زوج املرأة التي أهدت النبي @ الشاة املسمومة. »فقه السرية« ملحمد 
الغزايل بتحقيق األلباين )٣4٧(.

)4( انظر »نساء النبي @« تأليف: بنت الشاطئ )ص: ١9٢( . 
)5( »االستيعاب« )٢٧/١(.



١٢8 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

حيَّى بسبعة أرؤس )1(. قال عبد الرمحن بن مهدي: اشرتاها من دحية الكلبي.
@ ملا مجع سبي خيرب جاءه دحية،  > أن الرسول  وعن أنس بن مالك 
بنت  صفية  فأخد  جارية«،  فخذ  »�ذهب  فقال:  السبي،  من  جارية  أعطني  فقال: 
حيى، فقيل يارسول اهلل إهنا سيدة قريظة والنضري، ما تصلح إال لك، فقال له النبي 

@: »خذ جارية من �ل�صبي غريها« )2(. 
فاصطفاها النبي @، وملا طهرت تزوجها وجعل عتقها صداقها )3(. 

بتمر   )5( عليها  وأومل   )4( فحجبها  عليه  اهلل  أفاء  مما  كانت  شهاب:  ابن  قال 
وسويق، وقسم هلا )6(  وكانت إحدى أمهات املؤمنني )7(.

أعتقها  ثم  سهمه،  يف  وصارت   ،@ اهلل  رسول  استصفاها  عمر:  أبو  قال 
وجعل عتقها صداقها، وال خيتلفون يف ذلك )8(. 

تبكي، فقال:  @ دخل عليها وهي  اهلل  <: أن رسول  ومما روي عنها 
خري  نحن  وتقوالن  مني،  تناالن  وحفصة  عائشة  أن  بلغني  قالت:  يبكيك؟«  »ما 
)١( أخرجه مسلم )كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، ٢564(، وأبو داود 
)١5٣/٣ رقم: ٢99٧(، وابن ماجه )٧6٣/٢ رقم: ٢٢٧٢(، وابن أيب شيبة )٣9٣/٧ 

رقم: ٣68٧6(، وصححه األلباين. 
)٢( »االستيعاب« )١69/4(. 

)٣( أخرجه الشيخان: البخاري )كتاب الصالة، باب ما يذكر من الفخذ رقم: ٣58(، ومسلم 
)رقم ٢56١(.

)4( أي رضب عليها احلجاب، لكوهنا من زوجاته، وهن أول َمْن أمرنَّ باحلجاب ريض اهلل 
عنهن .

)5( أي: وليمة البناء والدخول هبا . 
)6( أي: يف البيات عندها كسائر زوجاته ريض اهلل عنهن. 

)٧( »االستيعاب« )١69/4(. 
)8( املصدر السابق. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٢9

من صفية، نحن بنات عم رسول اهلل @ وأزواجه، فقال @: »�أل قلت لهن 
كيف تكنَّ خري�ً مني و�أبي هارون، وعمي مو�صى وزوجي حممد« )1(.

بنسائه وفيهن صفية ريض اهلل عنهن، فلام كان ببعض  @ حج  أنه  َوُرِوَي 
الطريق برك بصفية مجلها، فبكت، وجاء رسول اهلل @ حني أخرب بذلك، فجعل 

يمسح دموعها بيده.

وكان  عنده  تتحدث   @ النبي  إىل  < جاءت  أهنا  »الصحيحني«  ويف 
األنصار،  من  رجالن  فلقيه  بيتها،  يبلغها   @ معها  فقام  املسجد،  يف  معتكفًا 
اهلل  سبحان  فقاال:  �صفية«،  »�إنها  هلام:  فقال  أرسعا   @ اهلل  رسول  رأيا  فلام 
قال  كام  �لدم«.أو  جمرى  �آدم  �بن  من  ليجري  �ل�صيطان  »�إن  فقال:  اهلل،  يارسول 

 .)2( @

ومما ذكره أنس بن مالك > ـ وكان يعمل وهو غالم يف خدمة النبي @ ـ 
يف شأن صفية < قال: »فلام فتح اهلل احلصن ذكر له مجال صفية وكانت عروسًا 
َلْت، فبنى هبا  ْهَباِء حَّ وُقتل زوجها، فاصطفاها رسول اهلل لنفسه، فلام كنا بسد الصَّ

-٣9١/١٠ ( @ النبي  أزواج  باب: فضل  املناقب،  أبواب  )١( راجع »حتفة األحوذي«: 
 .)٣9٢

)٢( »أسد الغابة« ) ١٧٠/6-١٧١(، واحلديث أخرجه الشيخان هبذا املعنى يف مواضع عدة، 
 ١89٧ اعتكافه:  يف  زوجها  املرأة  زيارة  باب:  اإلعتكاف،  )كتاب  يف  البخاري  عند  منها 
إبليس  بدء اخللق، باب: صفة  ـ وكتاب:  نفسه: ١898  املعتكف عن  يدرأ  ـ وباب: هل 
وجنوده: ٣٠٣9 ـ وكتاب: األدب، باب: التكبري والتسبيح عند التعجب: 5٧5١(، وعند 
مسلم يف )كتاب: السالم، باب: بيان أنه يستحب ملن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو 

حمرمًا له أن يقول: هذه فالنة، ليدفع ظن السوء به: 4٠4١(.



١٣٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

رسول اهلل @  واختذ حيسًا يف نطع صغري، وكانت وليمته« )1(.

ُيبنى عليه  ليال  @ بني خيرب واملدينة ثالث  اهلل  »أقام رسول   :< وقال 
بصفية، فدعوُت املسلمني إىل وليمة رسول اهلل @، وما كان فيها من خبز وال 
حلم، وما كان إال أن أمر باألنطاع فبسطت، وألقى عليها التمر واأَلقط والسمن، 
أ هلا  فقال املسلمون: إحدى أمهات املؤمنني هي أو ما ملكت يمينه، فلام ارحتل وطَّ

خلقه ومد احلجاَب بينها وبني الناس« )2(.

 ، @ من أبغض الناس إيلَّ { قالت: »وكان رسول اهلل  وعن ابن عمر 
العرب، وفعل وفعل،  ألَّب عيل  أباك  إيلَّ ويقول  يعتذر  فام زال  قتل زوجي وأيب، 

حتى ذهب ذلك من نفيس« )3(.
وعن عروة بن الزبري { أن النبي @ أبرص َخرْضًة يف وجه صفية، فقال: 
»ما هذ� بوجهك؟« قالت: يارسول اهلل رأيت رؤيا قبل قدومك علينا، وال واهلل ما 
وقال: متنني هذا  فلطم وجهي،  أذكر من شأنك من شئ، قصصتها عىل زوجي، 
امللك الذي باملدينة، قال رسول اهلل @: »وماذ� ر�أيِت؟« قالت: رأيُت القمَر زال 

من مكانه فوقع يف حجري، فأعجب رسول اهلل @ برؤياها )4(.
م رسول اهلل@ فخَذُه ليحملها عىل الراحلة أَجلَّت رسول اهلل @  قال: ملا َقدَّ

أن تضع قدمها عىل فخذه، فوضعت ركبتها عىل فخذه ثم ركبت« )5(.

)١( »دالئل النبوة« )٢٢8/4( . 
)٢( املصدر السابق ) ١/٢٢9(.
)٣( املصدر السابق« )4/٢٣٠(.

)4( »دالئل النبوة« ) ٢٣٠/4(، وانظر »سرية ابن هشام« )٢/٣٣6(.
)5( املصدر السابق ) 4/٢٣١(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٣١

وقد ذكر أن النبي @ اصطفاها لنفسه، وخريها أن ُيعتقها وتكون زوجته أو 
يلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته )1(.

قيل توفيت صفية < سنة ٣6 هـ.
وقيل: توفيت سنة 5٠ هـ يف خالفة معاوية >.

ورجح احلافظ ابن حجر وفاهتا سنة5٠ هـ ألن يف »الصحيحني« ترصيح عيل 
ابن احلسني { بسامعه منها، وكان مولده بعد سنة ٣6 هـ )2(.

َوَرَد هلا من احلديث عرشة أحاديث، منها واحد متفق   .@ النبي  روت عن 
عليه. 

روى عنها: ابن أخيها وموالها ِكَنانة، موالها اآلخر يزيد بن ُمَعتب، و عيل بن 
احلسني، وُمسلم بن صفوان، وإسحاق بن عبد اهلل بن احلارث.

وذكر ابن عبد الرب أن صفية التي روى عنها إسحاق غري صفية بنت حيى <، 
وكذا قال يف صفية التي روى عنها مسلم بن صفوان )3(.

توفيت < يف شهر رمضان، ودفنت بالبقيع مع أمهات املؤمنني ريض اهلل 
عنهن. 

كانت < رشيفة عاملة، ذات حسب ومجال ودين وذات حلم.
ويف اخلرب أن جارية هلا أتت أمري املؤمنني عمربن اخلطاب > فقالت: يا أمري 
املؤمنني، إن صفية حتب السبت وتصل اليهود. فبعث عمر > إىل صفية < 
يسأهلا عن ذلك فأجابت: »أما السبت فإين مل أحبه منذ أبدلني اهلل به اجلمعة، وأما 

)١( املصدر السابق ) ٢66/4(. 
)٢( »هتذيب التهذيب« للحافظ ابن حجر )6٧8/4( . 

)٣( »هتذيب التهذيب«: )6٧8/4(. وراجع يف ذلك »سري أعالم النبالء للذهبي«: )٢٣١/٢(، 
و »هتذيب سري أعالم النبالء« )5٧/١(. 



١٣٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

اليهود فإنَّ يل فيهم َرمِحًا فأنا أِصُلها«. ثم سألت جاريتها عام محلها عىل ذلك االفرتاء، 
فأجابت اجلارية: الشيطان. فقالت هلا أم املؤمنني:اذهبي فأنت حرة. 

*    *    *



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٣٣

رحيانة 
هي رحيانة بنت عمرو بن ُخَناَفة )1(.

وقيل هي رحيانة بنت شمعون بن زيد بن قسامة )2(.
 كانت من سبي بني قريظة وقيل بني النضري، واألكثر أهنا من بني قريظة )3(. 

 قال ابن إسحاق:إحدى نساء بني عمرو بن قريظة. 
ابن إسحاق وابن  @ لنفسه من بني السبي، وهو قول  الرسول  اصطفاها 

سعد وغريهم )4(. فهي من إمائه @ .
وقال الواقدي ومن تابعه: إن النبي @ تزوجها، واألرجح األول )5(.

قال ابن عبد الرب يف االستيعاب: ماتت قبل وفاة النبي @. يقال: إن وفاهتا 
كانت سنة عرش مرجعه من حجة الوداع )6(.

وعن ابن إسحاق: أن النبي @ توىف عنها وهي يف ِملكه.

وقال ابن األثري )7(: وكان رسول اهلل @ عرض عليها أن يتزوجها ويرضب 
عليها احلجاب، فقالت يارسول اهلل بل ترتكني يف ملكك، فهو أخف عىلَّ وعليك، 

)١( »السرية النبوية الصحيحة« د. أكرم ضياء العمري. )١/٣١6(.
)٢( وقيل: قثامة.

)٣( »االستيعاب« )١54/4(.
)4( »السرية النبوية الصحيحة« د. أكرم ضياء العمري. ) ١/٣١6(.

)5( املصدر السابق.
)6( »االستيعاب« )١54/4(.

)٧(  »أسد الغابة« )6١/١٢٠-١٢١ (.



١٣4 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

فوجد  اليهودية،  إال  وأبت  باإلسالم  ت  تَعصَّ قد  سباها  حني  وكانت  فرتكها. 
رسول اهلل @ يف نفسه، فبينام هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلني خلفه، فقال: 

هذا ثعلبة بن َسْعَية يبرشين بإسالم رحيانة، فبرشه بإسالمها )1(.

*    *    *

)١( انظر »سرية ابن هشام« )٢45/٢( و »طبقات ابن سعد« ) 8/94-9٢ (. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٣5

خالدة بنت احلارث 
َخالدُة أو َخلدُة ـ بنت احلارث، عمة عبد اهلل بن سالم بن احلارث، ذكر ذلك 
ابن إسحاق فيام اقتصه عبد اهلل بن سالم يف إسالمه وإسالم أهله، وأسلمت يعني 

خالدة )1(، وحسن إسالمها )2(.
بن  اهلل  عبد  آل  من  رجل  عن  بسنده  النبوة«  »دالئل  يف  البيهقى  وروى 
> قال: كان من حديث عبد اهلل بن سالم حني أسلم وكان حربًا عاملًا،  سالم 
قال: ملا سمعت رسول اهلل @ يقول وعرفت صفته واسمه وهيئته والذي كنا 
)3( له فكنت ُمرِسًا لذلك صامتًا عليه حتى قدم رسول اهلل @ املدينة،  ف  نتوكَّ
فلام نزل بقباء يف بني عمرو بن عوف فأقبل رجٌل حتى أخرب بقدومه وأنا عىل رأس 
سمعُت  فلام  جالسة،  حتتي  احلارث  بنت  خالدة  وعمتي  فيها،  أعمل  ىل  نخلة 
ُت، ، فقالت ىل عمتي حني سمعْت  تكبريي: لو كنَت  اخلرب بقدوم رسول اهلل َكربَّ
سمعَت بموسى بن عمران ما زدَت! قال: قلت هلا: أي عمة! هو واهلل أخو موسى 
ابن عمران وعىل دينه، بعث بام بعث به، فقال: فقالت: ياابن أخي ! أهو النبي الذي 

كنا ُنْخرَبُ به أنه يبعث مع بعث الساعة؟.
 ،@ قال: قلت هلا: نعم. قالت: فذاك إذًا قال: ثم خرجُت إىل رسول اهلل 
فأسلمُت، ثم رجعُت إىل أهل بيتي فأمرهُتم فأسلموا، وكتمُت إسالمي من اليهود، 
ٌت، وإين أحب أن تدخلني يف  هُبُ @ فقلت: إن هيود قوم  ثم جئُت رسول اهلل 

)١( »االستيعاب« ) ١45/4(. 
)٢( »أسد الغابة« )٧8/6(. 

ف: نرتقب ونتوقع.  )٣( نتوكَّ



١٣6 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

بعض بيوتك تغيبني عنهم، ثم تسأهلم عني فيخربوك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا 
إسالمي، فإهنم إن علموا بذلك هبتوين وعابوين. قال: فأدخلني بعض بيوته فدخلوا 
عليه فكلموه وساءلوه، قال هلم: أي رجل عبد اهلل بن سالم فيكم؟ قالوا: سيدنا 
وابن سيدنا وخرينا وعاملنا، قال: فلام فرغوا من قوهلم خرجُت عليهم، فقلت هلم: 
يامعرش هيود! اتقوا اهلل واقبلوا ما جاءكم به، فواهلل إنكم لتعلمون أنه رسول اهلل 
جتدونه مكتوبًا عندكم يف التوراة باسمه وصفته، فإين أشهد أنه رسول اهلل، وأؤمن 
َّ. قال: فقلت:يارسول اهلل! أمل  به، وأصدقه، وأعرفه، قالوا: كذبت، ثم وقعوا يف 
أخربك أهنم قوم هُبٌْت، أهل غدر وكذب وفجور. قال: وأظهرت إسالمي، وإسالم 

أهل بيتي، وأسَلَمْت عمتي ابنة احلارث )1( فحسن إسالمها )2(.

*     *     *

)١( أي: خالدة بنت احلارث.  
 ١٣8/٢( هشام«  ابن  »سرية  يف  اخلرب  املحقق:  قال   )5٣١-5٣٠/٢( النبوة«  »دالئل   )٢(

-١٣9(، و»رشحه الروض األنف«) ٢/٢5-٢6(.



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٣٧

فائدة
النسخ  ولكن  ذكرها،  عدم  الرب  عبد  البن  االستيعاب  نسخ  بعض  يف  وقع 
املتأخرة من االستيعاب قد ُأحْلَِقْت هبا هذه الصحابية. وقد استدرك هذه الصحابية 
اإلمام السهييل )1(، فقال: وخالدة بنت احلارث قد ُذِكَر إسالمها وهي مما أغفله أبو 
عمر يف كتاب الصحابة، وقد استدركناها عليه يف مجلة االستدراكات التي أحلقناها 

بكتابه.
ومل ينقل ابن األثري يف كتابه ذكر أيب عمر هلا مما يدل عىل إغفال نسخ كتاب أيب 

عمر هلا. واهلل أعلم )٢(.

*     *     *

)١( »الروض األنف« )٢/٢6(. 
)٢( راجع التعليق عىل هامش »أسد الغابة« )٧8/6(.



١٣8 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

متيمة بنت وهب
هي متيمة بنت وهب أيب ُعَبيد القرظية، مطلقة رفاعة القرظي. 

روى سفيان بن ُعيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن امرأة رفاعة القرظي 
بري ومل يمسها.  كانت حتت عبد الرمحن بن الزَّ

بني قريظة  امرأة من  أبيه قال: كانت  وروى حممد بن إسحاق عن هشام عن 
فارقها،  ثم  رفاعة  فتزوجها  فطلقها،  بري  الزَّ بن  الرمحن  عبد  حتت  )متيمة(  هلا  يقال 
فأرادت أن ترجع إىل عبد الرمحن فقالت: يارسول اهلل واهلل ما معه إال مثل ُهْدبة 

الثوب. فقال: ال ترجعي إىل عبد الرمحن حتى يذوق ُعَسيلتك رجل غريه )1(.
ُعَبيد  أيب  بنت  متيمة  أن  قتادة  عن  سعيد  عن  عطار  بن  الوهاب  عبد  وروى 
القرظية كانت حتت رفاعة ـ أو رافع ـ القرظي فطلقها، فخلف عليها عبد الرمحن 
بري، فأتت النبي @ فقالت: ما معه إال مثل اهُلدبة. فقال: ال حتى تذوقى  ابن الزَّ

ُعَسيلته ويذوق ُعَسيلتك )2(.
وقيل اسمها: ُسَهْيَمة امرأة رفاعي القرظي، وقيل اسمها: عائشة )3(.

*    *    *

)١( »أسد الغابة« ) 6/44-4٣(.  
)٢( انظر »املوطأ«، كتاب النكا ح، باب: )نكاح املحلل وما أشبهه(. 

)٣( »أسد الغابة« ) ١56/6(. 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١٣9

الفصل اخلامس:
يهوديات اختلف يف إسالمهن

يف حياة النيب @



١4٠ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

زينب بنت احلارث
م بن ِمْشَكم اليهودي  امرأة سالاّ

وهي املرأة التي أهدت النبي @ شاة مصلية فيها سم، بعد أحداث غزوة 
خيرب، فأكل منها برش بن الرباء >، وعلم النبي @ أن الشاة مسمومة، فسأل 
املرأة: مل فعلِت هذا؟ قالت: أردت إن كنت ملكًا اسرتحنا منك، وإن كنت نبيًا مل 

يرضك )1(. 
وأسلمت،   @ النبي  عنها  عفا  فقيل  مصريها،  حول  الروايات  واختلفت 
@، فلام مات برش بن الرباء من أثر السم الذي  وقيل قتلت، وقيل: عفا عنها 

دسته يف الشاة قتلت به، واهلل تعاىل أعلم.
قال القايض عياض: فصح قوهلم مل يقتلها أي يف احلال، ويصح قوهلم قتلها أي 

بعد ذلك، واهلل أعلم )2(.
وقال النووي يف »رشح مسلم«: هذه املرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب 

بنت احلارث أخت مرحب اليهودي. 
هلا  قال   @ أنه  الزهري،  عن  الواقدي  رواه  كذا  قلت  العيني:  البدر  قال 
فسألت  حممد:  قال  وأخي.  وزوجي  وعمي  أيب  قتلت  قالت:  هذا؟  عىل  مامحلك 
إبراهيم بن جعفر عن هذا، فقال: أبوها احلارث، وعمها بشار، وكان أجبن الناس، 

وهو الذي أنزل من الرف، وأخوها زبري، وزوجها سالم بن مشكم )3(.

)١( انظر »هذا احلبيب«: أليب بكر اجلزائري. )ص: ٢86(.  
)٢( انظر »دالئل النبوة« حمققًا، هامش ) ٢5٧/4( نقاًل عن القايض عياض رمحه اهلل . 

)٣( انظر هامش »دالئل النبوة« حمققًا )4/٢5٧( . 



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١4١

ثبت املصادر واملراجع
)١( تفسري ابن كثري.
)٢( تفسري القرطبي.

)٣( )معجم البلدان(: ياقوت احلموي ط. دار صادر ـ بريوت ـ دار الفكر ـ اجلزء 
اخلامس.

)4( )لسان العرب( البن منظور.
)5( )فتح الباري رشح صحيح البخاري( للحافظ ابن حجر العسقالين. 

)6( حاشية السندي عىل صحيح البخاري.
)٧( رشح النووي عىل صحيح مسلم. 

)8( )الطبقات الكربى(: ابن سعد، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ ط. أوىل 
١4١٠هـ-١99٠م حتقيق حممد عبد القادر عطا. 

)9( )االستيعاب يف أسامء األصحاب(: ابن عبد الرب ـ مكتبة مرص. 
)١٠( )أسد الغابة(: ابن األثري.

)١١( )اإلصابة يف متييز الصحابة(: ابن حجر العسقالين ـ ط. دار الكتاب العريب 
ـ بريوت.

)١٢( )هتذيب التهذيب(: ابن حجر العسقالين.
)١٣( )هتذيب سري أعالم النبالء للذهبي(: أمحد فايز احُلْمَصـ  ط. مؤسسة الرسالة 

بريوت ١4١٢هـ -١99٢ م. 
)١4( )السرية النبوية( للذهبي )املجلد األول من تاريخ اإلسالم(.

)١5( )املغازي(: الواقدي.
)١6( )السري واملغازي(: ابن هشام.

)١٧( )السرية النبوية(:ابن هشام .

)١8( )الروض األنف(: السهييل .



١4٢ يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

الريان  دار  ط.  ـ  للبيهقى  الرشيعة(:  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  )دالئل   )١9(
للرتاث ـ القاهرة ، ط. أوىل ١4٠8هـ - ١988. حتقيق د. عبد املعطي قلعجي. 

)٢٠( )البداية والنهاية(: ابن كثري .
)٢١( )جوامع السرية(: ابن حزم الظاهري.

ابن برهان  املأمون(:  العيون يف سرية األمني  )٢٢( جوامع السرية احللبية )إنسان 
الدين .

)٢٣( )َدرُّ السحابة فيمن دخل مرص من الصحابة(: جالل الدين السيوطي .
)٢4( )خمترص سرية الرسول @(: الشيخ حممد بن عبد الوهاب. مطبعة السنة 

املحمدية بتحقيق الشيخ. حممد حامد الفقي .
)٢5( )فتاوى ابن تيمية( .

)٢6( )زاد املعاد(: ابن القيم .
)٢٧( )السرية النبوية الصحيحة(: د. أكرم ضياء العمري ـ ط. مكتبة العبيكان ـ 

الرياض ط. الثانية ١4١٧ هـ -١996 م .
)٢8( )الرحيق املختوم( صفي الدين املباركفورى ـ ط. املكتب اجلامعي احلديث ـ 

اإلسكندرية .
)٢9( )الوفا بأخبار املصطفى(: ابن اجلوزي .

)٣٠( )وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى(: عىل بن أمحد السمهودي .
)٣١( )تركة النبي(: حممد بن أيب نرص احلميدي.

ط.  القلم،  دار  ط.  ـ  خطاب  شيت  حممود  الركن  اللواء  القائد(  )الرسول   )٣٢(
الثالثة ١964 م .

)٣٣( )من معارك اإلسالم الفاصلة: غزوة بدر(: حممد أمحد باشميل .
)٣4( )غزوة أحد(: حممد أمحد باشميل .

)٣5( )غزوة قريظة(: حممد أمحد باشميل .



يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١4٣

)٣6( )نور اليقني يف سرية سيد املرسلني(: حممد اخلرضي ـ ط. مكتبة الصفا .
)٣٧( )هذا احلبيب(: أبو بكر اجلزائري .

ط.أوىل  اإلسالمية  البشائر  دار  ط.  ـ  الذهبي  اآلثار(:  ذوات  )األمصار   )٣8(
١4٠6هـ -١986 م .

)٣9( )املغانم امُلطابة يف معامل طابة(: الفريوزابادي ـ ط. دار الياممة ١٣89 هـ .
)4٠( )التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة(: السخاوي .

)4١( )تدريب الرواي(: السيوطي .
)4٢( )أحكام اجلنائز وبدعها(: األلباين. 

)4٣( )الباعث احلثيث(: ابن كثري .
)44( )حياة حممد(: حممد حسني هيكلـ  ط. اهليئة العامة للكتابـ  القراءة للجميع 

١994 م.
)45( )نخبة الفكر برشح نزهة النظر(: ابن حجر العسقالين .

للجميع  القراءة  ـ  للكتاب  العامة  اهليئة  ط.  ـ  الشاطئ  بنت  النبي(:  )نساء   )46(
١994 م .

)4٧( )تيسري مصطلح احلديث(: د. حممود الطحان.
)48( )حياة الصحابة(: الكاندهلوى.

)49( )أصحاب الرسول @(: حممود املرصي .
)5٠( )عقيدة أهل السنة واجلامعة يف أهل البيت والصحابة والرد عىل الشيعة األثني 

عرشية(: د. عالء بكر.

*    *    *



١44 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

ثبت املوضوعات
 املوضوع:                                                                                                        الصفحة 

• �ملقدمة  .........................................................

> �لباب �لأول:.................................................
•• خمترص لتاريخ اليهود يف املدينة، وإخراجهم منها: ............
• وضع املدينة، قبل دخول اإلسالم فيها ........................
- خريطة ملعامل املدينة ........................................
- جمئ اليهود إىل يثرب وما حوهلا ............................
- أحواهلم االجتامعية واالقتصادية...........................
- أشهر قبائل اليهود يف املدينة ...............................
- بنو النضري وبنو قريظة ....................................

- بنو قينقاع .................................................
- خريطة توضيحية هلذه القبائل يف املدينة ....................
- هيود خيرب ................................................
- خريطة توضيحية ملوقع خيرب ..............................
- القبائل العربية يف يثرب ...................................

- األوس واخلزرج ..........................................

- يوم بعاث .................................................
- خريطة توضيحية للقبيلتني ................................
- عدد اليهود يف املدينة ......................................
- وضع املدينة بعد دخول اإلسالم ..........................
@ إىل املدينة ومعاهدته لليهود ................. النبي  • قدوم 
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يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١45

)أ( الدفاع املشرتك ..........................................
)ب( عدم االعتداء وحسن اجلوار............................
)جـ( حرية العقيدة .........................................

- موقف هيود املدينة من اإلسالم ............................
- حديث )لو آمن يب عرشة من اليهود......( ................
- منع اليهود من االشرتاك يف احلروب مع املسلمني ..........
اليهود:- ........................ • اضطرار املسلمني إىل إخراج 

- مواقف اليهود العدائية املتكررة ............................
- إجالء بني قينقاع .........................................

- إجالء بني النضري .........................................
- غزوة اخلندق .............................................

- رحيل األحزاب مدحورين ................................
- خريطة لغزوة األحزاب ...................................
- قتل رجال بني قريظة وسبي النساء والذراري .............
- فتح خيرب .................................................
- إخراج عمر > اليهود من اجلزيرة العربية ...............
> �لباب �لثاين: وفيه خم�صة ف�صول:...............................

• �لف�صل �لأول: من أسلم يف حياته @ من اليهود يف املدينة، 
           وُعِرف اسمه................................................
- تعريف الصحايب..........................................
م .......................................... - عبد اهلل بن َسالَّ
- حممد بن عبد اهلل بن سالم .................................
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١46 يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @

- يوسف بن عبد اهلل بن سالم ..............................
- ثعلبة بن سالم ............................................
- سالم بن أخت عبد اهلل بن سالم ..........................
- سلمة بن سالم ...........................................
- زيد بن سعنة .............................................
- ميمون بن يامني ..........................................
- ثعلبة بن سعية القرظي ....................................
- أسيد بن سعية القرظي ....................................
- أسد بن عبيد القرظي .....................................
- يامني بن يامني ............................................
- أبو سعد بن وهب ........................................
- سفيان بن عمري ...........................................
- خمرييق ...................................................
- أنصاري يف اجلنة ومل يسجد هلل قط .........................
- عبد أسود يف اجلنة ومل يسجد هلل قط .......................
- عطية القرظي ............................................
- كعب بن سليم القرظي ...................................
بري بن باطا ............................. - عبد الرمحن بن الزَّ
- رفاعة بن سموأل .........................................
- ثعلبة بن أيب مالك.........................................
- أبو رحيانة: شمعون بن يزيد ...............................
• �لف�صل �لثاين: من أسلم ومل يعرف أسمه حتديدًا :.................
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يهود أسلموا في حياة النبي  محمد @ ١4٧

- غالم هيودي خدم النبي @ ............................

- هيود أسلموا لسامع سورة يوسف عليه السالم .............
- هيودي دعا له النبي @ اهلداية .........................
- هيودي أسلم ملا علم صفته @ يف التوراة ...............
• �لف�صل �لثالث: من اختلف يف كونه صحابيًا :....................
- حممد بن كعب بن سليم ...................................
- ابن صيَّاد .................................................
- عمرو بن سعدي ..........................................
- رافع القرظي.............................................. 

- كعب األحبار من التابعني ................................
- زيد بن لصيت ............................................
- منافقون هيود .............................................
• �لف�صل �لر�بع: َمْن أسلم من نساء اليهود:........................
- أم املؤمنني صفيت بنت حيى <........................
- رحيانة ....................................................
- خالدة بنت احلارث .......................................
- متيمة بنت وهب ..........................................
• �لف�صل �خلام�ض: هيوديات اختلف يف إسالمهن: .................

- زينب بنت احلارث ........................................
• ثبت املصادر واملراجع ........................................
• ثبت املوضوعات .............................................
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